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IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR
PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

SI CONSILIILE POPULARE7
Campania electorală, moment politic de 

cea mai mare însemnătate, prilejuiește 
poporului nostru nu numai analiza 

exigentă a realizărilor dobîndite, ci și o 
cutezătoare privire în viitor, care prefigu
rează planurile ample sortite să fie trans

puse mîine in realitate, pentru Înflorirea 
continuă a României socialiste.

tn acest tablou luminos, pe eare-1 deschide 
viitorul, educația fizică și sportul dețin un 
loc ferm, unanim onorat.

DIRECTOR Șl DASCĂL DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Am aplaudat împreună cu 

num ei c i cetățeni propunerea 
ca, în circumscripția electorală 
orășenească nr. 21 Tg, Ocna să 
candideze tovarășul DUMITRU 
VARODIN, directorul Școlii 
generale nr. 2 din localitate. Toți 
cei prezenți îi cunoșteau fru
moasa activitate obștească, des
toinicia în nobila sa muncă 
profesională. învățătorul Ștefan 
Constantin, ing. Mircea Miro-

nescu și alți cetățeni au rostit 
aprecieri sincere, elogioase la 
adresa candidatului lor.

Reporterul sportiv a reținut 
cu satisfacție că directorul Du
mitru Varodin PREDĂ EDU
CAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL 
ÎN ȘCOALA PE CARE O CON
DUCE. De numele acestui ne
obosit pedagog se leagă splen
dida bază sportivă amenajată 
în marea curte a școlii: tere

nuri de handbal, baschet, volei, 
pistă de atletism mărginită cu 
borduri de ciment mozaicat, 
groapă pentru sărituri etc.

Marea pasiune, însă, a di
rectorului Dumitru Varodin ră
mâne fotbalul. Fostul jucător 
pregătește, în timpul liber, am
bițioasa echipă de juniori a 
orașului, care activează cu brio 
în campionatul județean și — 
spre satisfacția sutelor de iubi

tori ai fotbalului din Tg. Ocna 
— SE AFLA PE PRIMUL LOC 
ÎN CLASAMENTUL TURULUL 
în urmă cu aproape un an 
F. R. Fotbal a înființat în ora
șul Tg. Ocna un puternic cen
tru de antrenament pentru co
pii și juniori. Coordonatorul a- 
cestei pepiniere de talentați 
minifotbaliști este directorul 
Dumitru Varodin.

După încheierea adunării, îi 
solicităm un scurt interviu.

V. TOFAN
(Continuare fn pag. a 2-a)

Xosietdci folosește blocajul lui Tarău, percutind apărarea lui Fides
Foto : V. BAGEAC

DUBLĂ VICTORIE A BASCHETULUI ROMÂNESC

UN MARE AUTODROM 
LINGĂ BUCUREȘTI

■ LUCRARE DE AMPLU INTERES PENTRU DEZVOLTAREA AUTO
MOBILISMULUI ■ PISTE PENTRU CURSELE DE VITEZA, 
POLIGOANE DE INSTRUIRE SI PERFECȚIONARE, TRIBUNE, 

CLĂDIRI ANEXE ■ AMPLASARE IN VECINĂTATEA 
LOCALITĂȚII PIPERA-SAT

înregistrăm cu deosebită 
satisfacție știrea că la Auto
mobil Clubul Român s-a ela
borat un proiect de principiu 
privind construirea, în veci
nătatea Bucureștiului, a unui 
autodrom modem. Realizarea 
unei astfel de construcții — 
pentru care am pledat în co
loanele ziarului încă de anul 
trecut, făcîtndu-ne ecoul pro
punerilor venite de la nume
roșii Iubitori ai automobilis
mului — ar împlini o necesi
tate de incontestabilă eviden-

ță. în memoriul șl în tema de 
proiectare privind construc
ția autodromului se specifică 
multiplele utilizări pe care 
acesta le-ar putea avea :

• Instruirea conducătorilor 
auto începători, în condițiile 
unei circulații în deplină si
guranță ;

• perfecționarea tn 
conducerii a autamobiliștilor 
cu oarecare experiență ;

• instruirea pionierilor șl 
școlarilor privitor la regulile 
de circulație j

• organizarea antrenamen
tului piloților din lotul națio
nal și al celorlalți automobi- 
liști sportivi;

• instruirea în condiții spe
ciale (ploaie, zăpadă, polei, 
gheață etc.) a automobiliști- 
lor care ar dori acest lucru;

1—1---------------------- —rx e E : 1 kJ r>> A. a a:

în ciuda tuturor pronosticu
rilor, a valorii deosebite asigu
rate lui Fides Partenope de 
tandemul americanilor Willi-

Steaua a oferit aseară un regal: 
95-77cu Fides Partenope Napoli

ams — Franklin, Steaua a jucat 
aseară excepțional, realizînd 
una dintre cele mai valoroase 
performanțe din întregul ei pal-

LA SINAIA

ANTRENAMENTE ÎN IOC DE CONCURS...

• organizarea de competi
ții naționale sau internațio
nale de automobilism sau de 

. carting;

8P0RTII

• testarea automobilelor 
românești sau străine, pro
prietate de stat sau particu
lară, în condiții asemănătoare 
cu cele existente pe plan mon
dial.

în construcția unui astfel 
de autodrom sînt direct inte
resate un mare număr de or
gane centrale : Ministerul A- 
facerilor Interne (pentru for
marea agenților de circulație, 
pentru instruirea și perfecțio
narea conducătorilor auto, 
în vederea reducerii număru
lui de accidente); Ministerul 
Forțelor Armate (pentru for
marea diferitelor categorii de 
șoferi și instructori cu pregă-

Prolectul prevede : 1. pistă prin
cipală ; 2. prelungirea pistei le- 
tapa a doua); 3. bucle ale pistei 
pentru testarea automobilelor ; 4. 
poligon-școală pentru adulți ; 5. 
poligon-școală pentru copil ; 6.
poligon de carting; 7. Intrare prin
cipală, clădiri, tribune; 8. parcaje; 
9. tribune secundare.

tire specifică); Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini (pentru .testarea automo
bilelor și efectuarea unor stri
dii) ; Ministerul Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene 
(pentru formarea conducători
lor auto profesioniști); Mi
nisterul învățământului șl 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor (pentru ini
țierea tineretului școlar în 
probleme de circulație); Au
tomobil Clubul Român (pen
tru antrenamentul laturilor 
sale, pentru cursurile de

Dumitru LAZAR

(Continuare în pag. a 2-a)

Trimisul nostru special, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite:

ADMIRAȚIE PENTRU ROMÂNIA,
REZULTATELE BOBERILORDIPOLII Of

telefon). 
la Cer-

CERVINIA, 80 (prin 
Stațiunea boblstică de 
vinia, cu rutina antrenamente
lor zilnice între doua con
cursuri, cu plimbări »ub obro
cul placului Cervinia, cînd pe 
jos, cînd cu funlcularul, pînă 
la platoul Rosa, ocazionează 
lungi conversații cu mulțl ce
tățeni stabili sau de pasaj al 
micii stațiuni alpine. Cu aceste 
prilejuri afli, cu plăcută sur
priză, și cu nedisimulată mîn- 
drie, cită putere de seducție are 
numele patriei tale. Nu e vorba 
numai de simpatia cu care val- 
dastanii (locuitori din Valle 
d’Aosta) înconjoară toată dele
gația boberilor români, de fap
tul că tifosii de aci, lipsiți de 
fotbal, au descoperit în Panțu
ru (al cărui nume îl pronunță 
Panduru) un nou Riva ; de fap
tul că suporteri și cunoscuți ai 
echipei noastre au venit special 
de la St. Moritz pînă aci ; de 
faptul că vicepreședinta clubu
lui de bob Valle d’Aosta, doam
na Zita Pession-Farmento ține 
pumnii strînși pentru victoria 
echipajului românesc. E vorba 
de mult mai mult.

Președintele comitetului de 
organizare a campionatului eu
ropean de bob, Pier Andrea Fea, 
a cunoscut România întîmplă- 
tor, însoțind echipa Juventus 
la București. Nu contenește de- 
clarîndu-ne admirația sa pen
tru o țară în plină dezvoltare, 
pentru capitala pe care o gă
sește splendidă, pentru poporul

pe care-1 consideră fericit, plin 
de vioiciune, de bucurie de a 
trăi. Șl elvețianul Gaudens Gart- 
mann, președintele comisiei teh
ee a F.I.R.T. a foet fn România 
șl amintirile sale exprimă, în

aprecieri similare, imaginea în
floririi țării, admirația miraco
lului efectuat în puțini ani de 
un popor harnic.

(Continuare tn pag. a 4-a)

SINAIA, 30 IANUARIE 
(prin telefon de la trimisul 
nostru). — Din nou, boberii 
prezenți la Sinaia s-au rezu
mat, joi dimineața, la coborîri 
de antrenament: o decizie de 
ultimă oră a comisiei de or
ganizare a amînat, sine die, 
„Cupa Bucegi”. Considerentul 
care a stat la baza acestei ho- 
tărîri îl constituie, oficial cel 
puțin, periclitatea presupus 
exagerată a pîrtiei, mai exact 
viteza prea mare pe care o 
prilejuiește. Este abso-lut a- 
devărat (și vom reveni asupra 
acestui lucru) că unii concu-

BULETINUL ZĂPEZII
Prin amabilitatea Serviciu

lui Prevederi de scurtă durată 
din cadrul Institutului meteo
rologic, am aflat că stratul de 
zăpadă avea ieri următoarele 
grosimi în centrele în care se 
practică schîul: Sinaia (Cota 
1 500) 38 cm, Vf. Omul 27 an. 
Predeal 36 cm, Brașov 18 cm,

Semenic 46 cm, Țarcu-Godea- 
nu 46 cm, Păltiniș 49 cm, Ra- 
rău 24 cm, Băișoara 30 cm.

Pentru sfîrșitul săptăminii, 
se prevede vreme umedă, cu 
cer noros și precipitații sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit, iar 
temperatura va scădea."

renți tind să-și depășească po
sibilitățile tehnice din dorința 
de afirmare cu o clipă mai de
vreme. Dar, oare, acest lucru 
nu putea fi limitat altfel de- 
cît prin transformarea compe
tiției într-un antrenament tot 
de-a lungul a două manșe ? 
De altfel, brusca încălzire a 
vremii și ninsoarea care a în
ceput să radă în cursul nopții 
au făcut ca timpurile (deși... 
secrete pentru ooncurenți) în
registrate să fie cu circa două 
secunde, în medie, mai slabe 
decît cele cu care s-a încheiat 
„Cupa Clubului Sportiv Si
naia". Considerăm că motivele 
de alarmă nu justifică aseme
nea programări ad-hoc și nu 
fac decît să întîrzie pregătirile 
concurenților.

Măsura continuării antrena
mentelor și vineri va face că 
a doua competiție a anului să 
fie (dacă pîrtia se va menține 
în stare bună) „Cupa Româ
niei", de-a lungul a două 
zile de șponcurs. sîmbătă și 
duminică.

mares. Ora tîrzie la care s-a 
încheiat meciul nu ne permite 
să vă comentăm mai pe larg 
desfășurarea acestei atractive 
partide, una dintre cele mai 
spectaculoase pe care le-am ur
mărit în ultimii ani. Totuși, în 
cîteva cuvinte, trebuie să sub
liniem că, dacă o echipă s-a 
detașat net în meciul de asea
ră, impresionînd pînă și pe oas
peți pentru jocul ei rapid Și 
modem, aceasta a fost Steaua.

Bucureștenii, surprinși de 
startul puternic al napolitani- 
lor, și-au găsit mai greu caden
ța. în min. 9, oaspeții condur 
ceau cu 20—13 și nimic nu lăsa 
să se întrevadă turnura pe care 
urma s-o la întrecerea în mo
mentele care au urmat. Intrată 
în ritm, reprezentanta noastră 
în „Cupa cupelor” a refăcut re
pede handicapul și s-a instalat 
la conducere. Dimancea, admi
rabil, a ifnpulsionat ca un ve
ritabil piston întreaga echipă, 
în care Nosievici, deosebit de 
inteligent și rafinat în flecara 
acțiune, Iecheli și Savu cu mîi- 
nile lor de aur au marcat coș 
după coș. Baschetbaliștii de la 
Fides, cu toată artileria lor 
grea, au rămas pur și simplu 
paralizați în fața năvalnicelor 
șarje adverse. La pauză, tabela 
de marcaj indica o diferență de

Ad. VASILIU

LA SFlRȘITUL LUNII MAI

PRIMUL GONG
AL EUROPENELOR

DE BOX
Urmăriți in paginile ziarului 

tarea uneia dintre cele mai 
titii internaționale pe care 
Capitala României.

sportul va publica :

• PANORAMIC SPORTIV INT
in nou un sfîrșit de săp- 
tămînă sărac în compe
tiții sportive pentru 

bucureșteni. Fotbalul se află 
în stadiul strategiilor pregăti
rii, voleiul își așteaptă nerăb
dător startul, gheața artifici
ală de la „23 August" este a- 
fectată antrenamentelor juni
orilor și patinajului de agre
ment.

★
chipa națională de hochei 
a plecat în Elveția unde 
urmează să susțină două 

meciuri, mult mai dificile de
cît ar arăta-o aparențele. Pen
tru că, în ciuda impasului prin 
care trece selecționata țării 
cantoanelor, ea deține atribu
tul tradiției și are suportul 
foarte palpabil al unei baze 
materiale de invidiat. Poseso
rii a zeci de patinoare artifi
ciale înfruntă, deci, pe copiii 
unuia singur. Și dacă hocheiul

de incubator va triumfa — to
tuși — în fața aceluia 
masă, fenomenul trebuie 
sat în domeniul bizar al 
cepției.

Selecționata de tineret 
onoarea de a inaugura stadio
nul de iarnă de la Poiana 
Brașov (proprietate a O.N.T.) 
în compania formației similare 
a Bulgariei, un colectiv ambi
țios, aflat în plină ascensiune.

Rămînînd în același dome
niu, trebuie să consemnăm că 
bobul se află într-o situație a*

de 
pla- 
ex-

are

Noi confirmări de participare 
la ț,Turneul speranțelor 

olimpice" (scrimă)
mai anunțat,După cum am

Bucureștlul va fi intre 13 ți ÎS 
februarie gazda „Turneului spe
ranțelor olimpice- la scrimă. Re
cent au fost anunțate și alte con
firmări de participare. Este vorba 
de tinerii trăgători din Ceho
slovacia ți R.P.D. Coreeană.

propiată. cu o singură pîrtie 
la Sinaia dar cu cîteva echi
paje plasate fn rîndul elitei 
mondiale. Ce performanță ar 
mai trebui așteptată de la 
Panțuru et. comp, ca să se 
repună in discuție amenaja
rea culoarului de la Poiana 
Brașov, abandonat și — bine
înțeles — degradat ?

Astăzi, la Praga, are loc înttlnl- 
rea internațională de box dintre 
echipele Cehoslovaciei și Franței, 
criteriu de verificare tnalntea 
campionatelor europene de la 
București, tntilnirea se desfășoa
ră la numai 7 categorii.

(Continuare în pag. a 4-a)G. RUSSU-ȘIRIANU
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nostru prezen- 
mari compe- 
a găzduit-o

9 Prezentări ale candidaților în echipa 
României

• Corespondențe speciale de peste hotare 
despre pregătirile marilor „mănuși" 
Europei

• Amănuntele organizatorice la zi
• Interviuri, comentarii, opinii, reportaje din 

fără și din străinătate
• File de istorie

1 PREMIERĂ i
șadar, premieră competifio- 
nală. Desfășurate ani în șir ■ 
sub titulatura de concursuri I 
republicane, întrecerile de ian-k; 
nă ale celor mai buni atleți ■ 
din țară — juniori mari și I 

seniori — au fost ridicate în sfîrșit, la 1 
rangul de campionate (la iupiori mici | 
s-a păstrat denumirea anterioară). Deci, I 
la sfîrșitul acestei săptămîni, sîmbătă :1 
și duminică, în noua sală din parcul I 
„23 August" — PRIMUL CAMPIONAT I 
REPUBLICAN DE SALĂ. 1

în lumea atletismului, după ce că a l 
dispărut perioada de tranziție, care 
permitea refacerea organismului după 
oboseala concursurilor estivale, și-a l 
mai făcut apariția în plus și un sezon | 
competifional de iarnă, independent 
și bine conturat. S-a spus astfel adio 
oricărei pauze, se derulează totul în
tr-un ritm îndrăcit, căci marea perfor
manță cere sacrificii și nu face rabat 
rigorilor. Așa că, întrecerile pe teren 
acoperit nu mai reprezintă decît teo-

(Continuare în pag. a 2-a)

AZI, LA PRAGA
CU GÎNDUL LA BUCUREȘTI

Astăzi, tn pagina a 2-a, ciclul prezentărilor 
ti inaugurează CONSTANTIN GRUIESCU

Valeriu CHIOSE

Cornelia Popescu va ataca titlurile de campioană de 
junioare la lungime și înălțime

Iretic mijloace de pregătire în vederea 
celor din aer liber; practic, însă, cam-

■ J___ :: '

I pretutindeni, ctștigătorii 
aceleași onoruri ca și i

_ LQIWI Ulii UDI IlUtl , piWVIIÎ-j III3U, UUIII" 
pionatele de sală au fost recunoscute 

'i lor primind 
. _____ și cei de pe sta

dion, ceea ce atrage la start săptămî- 
Inal atleți de mare valoare (numai la 

sfîrșitul săptămînii trecute au evoluat, 
pe diverse piste acoperite, campionii

I 
I
I
I

I olimpici Fosbury, Seagren, Davenport, I 
multiplul recordman mondial Ron I

I Clarke etc.).
lată că și la noi (în ciuda atîtor 

păreri potrivnice), sezonul competițio- 
Inal de iarnă își capătă recunoașterea 

cuvenită, este pus în drepturile pe care 
le are în orice col)' al lumii în care 
obținerea performanțelor înalte consti
tuie o preocupare permanentă. Bine
înțeles, pentru a concura în luna ia- 

Snuarie sau februarie cînd mercurul 
termometrelor coboară mult sub zero 
grade și solul este acoperit cu ză- 

Ipadă sau gheață — trebuie să existe 
si condiții de antrenament. In multe 
locuri nu sînt deocamdată săli spe
ciale de atletism și chiar cele numite 
impropriu „de sport" sînt arhiaglome- 
rate. Dar, de la concurenții din orașele

Ice posedă sală de atletism, nu este 
nefiresc să se pretindă performante

I
I
I
I 
II
I

care să onoreze ceea ce se cheamă 
Iun CAMPIONAT REPUBLICAN. Asupra I 

acestor altefi și, bineînțeles, asupra | 
antrenorilor lor, trebuie îndreptat cu 

| precădere reflectorul.

Adrian IONESCU
I 
I



Pag. a 5-a Nr. 441 (5875)

LA URI PAS DE 
u... PERFORMANTĂ
POATt DEVENI ȘCIIALA IN IMPEIRIAM 

UIMI PENTRU SPORTUL DE PERFORMANTĂ?
I

Profilarea unei școli sau a mal multora pe un singur sport

SĂRBĂTORI ALE COPIILOR

Este evident faptul că pe Ungă 
multiplele sarcini pe care educa
ția fizică din școală este chemată 
să le Îndeplinească, ea trebuie să 
trezească la elevi interesul pentru 
activitatea sportivă, să-1 obișnu
iască cu practicarea organizată a 
sportului șl după terminarea șco
lii* fie in cadrul facultăților* fie 
la locul lor de muncă.

Acest lucru nu se poate rea
liza decit prin inițierea elevilor 
In tainele unei ramuri sportive, in 
tehnica și tactica acesteia, astfel 
Incit ei să posede elementele teh- 
nlco-tactlce necesare pentru a se 
întrece cunoscînd adevăratele sa
tisfacții pe care le oferă sportul.

Ținind seama pe de o parte de 
gradul înalt de dezvoltare tehnl-, 
co-tactlcă a ramurilor sportive. Iar 
pe de altă parte de numărul mic 
de ore de educație fizică (aproxi
mativ 70 anual, ceea ce Înseamnă 
circa 240 pentru clasele v—VIII 
și tot atltea pentru clasele IX— 
XII), se pune in mod firesc Între
barea, dacă In cadrul acestui vo
lum de ore este posibilă Instrui
rea elevilor așa Incit el să facă 
față cerințelor de întrecere cu un 
minimum de eficacitate.

Practica arată că pentru dobîn- 
direa deprinderilor necesare, spre 
exemplu, la baschet trebuie apro
ximativ 60—70 ore. la handbal 
40—50, Ia volei 70—80 ș.a.m.d. Dacă 
la aceasta adăugăm timpul nece
sar pentru dezvoltarea fizică ge
nerală, însușirea deprinderilor 
motrice de bază, momentul orga
nizatoric șl părțile finale ale lec
țiilor, putem observa că încerctnd 
să Inițiem elevii în mai multe ra
muri sportive, realizăm numai în 
parte obiectivele propuse. Elevii 
noștri vor ști, spre exemplu, la 
handbal, să arunce la poartă din 
săritură, dar nu vor gusta din 
satisfacția pe care o dă o acțiune 
tactică de atac reușită, terminată 
cu o aruncare, din săritură. Vor 
arunca greutatea dar nu vor avea

NOTA 10
GOLGETERUL

In lotul de juniori al di
vizionarei B Gaz metan 
Mediaș a apărut anul a- 

cesta un nume nou, cel al fot
balistului ALEXANDRU DEAC. 
Component, pînă nu de mult, 
al formației „Ardealul" (câști
gătoare a celei de a Xl-a ediții 
a hCupei llie Curea" organizată 
anual de comisia municipali 
Mediaș) elevul din clasa a IX-a a 
Liceului nr. 1 a fost șl golge- 
terul campionatului municipal 
de fotbal copii (18 goluri).

Manifestînd calități deosebite 
tn sportul cu balonul rotund, 
Deac a stîrnit interesul antre
norilor de la Gaz metan, care 
întrevăd în el un mare talent. 
Calitățile tale sportive sînt du
blate de știința la învățăturii 
ceea ce îl face să fie unul din- 
tre cel mal apreciați elevi «4 
liceului.

ATITUDINI

COTTRACT DE... COLABORARt
Anul trecut, intre clubul 

sportiv Universitatea Timi
șoara și Școala sportivă din 
același oraș s-a inebeiat un 
contract. Un contract de co
laborare. O inițiativă vredni
că de luat in seamă, o mo
dalitate de a asigura tineri
lor din această așezare cu 
recunoscută tradiție in sport 
continuitate tn drumul spre 
performanță.

Evident, contractul stipula 
obligații pentru fiecare din 
părți. Clubul Universitatea, 
de pildă, se angaja — în 
principal -— să patroneze sec
țiile de baschet, handbal, 
nrgby, volei și gimnastică ale 
școlii sportive, să le pună la 
dispoziție sălile și terenurile, 
să Ie acorde — totodată — 
o asistență tehnică de inallă 
calificare. Școlii sportive, ia 
rindu-i, îi revenea obligația de 
a da drept de joc pentru clu
bul Universitatea acelor e- 
levi care au atins un nivel 
sportiv deosebit, în ideea uti
lizării lor in echipele divi
zionare.

La Timișoara, oamenii in
teresați de propășirea spor
tului de performanță au pri
mit cu multă căldură aceas
tă inițiativă, i-au acordat 
contractului — dacă ne pu
tem exprima astfel — un 
mare credit moral. Iar orga
nele de resort ale Ministeru
lui Invățămîntului, interesate 
și ele de bunul mers al ac
tivității sportive in rindul e- 
levilor și al studenților, și-au 
dat adeziunea în mod oficial.

Entuziasmul începutului a 
fost. însă, de scurtă durată. 
In respectarea strictă a cu- 
vîntiilui scris s-au manifes
tat de ambele părți rezerve, 

mulțumirea centimetrilor dștigați 
datorită mișcării corecte • brațu
lui sau a trunchiului.

Iată de ce considerăm utilă ex
perimentarea profilări! întregii ac
tivități de educație fizică dlntr-o 
școală sau dlntr-un grup de școli 
pe specificul UNEI SINGURE 
RAMURI SPORTIVE. Vom putea 
vorbi In felul acesta de o școală 
sau mai multe școli profilate, spre 
exemplu, pe baschet, pe atletism 
sau gimnastică.

Profilarea prezintă o serie de 
avantaje practice care pot face 
din educația fizică școlară un 
important izvor de cadre pentru 
sportul de performanță. Dintre a- 
cestea enumerăm :
• Posibilitatea întocmirii unei 

programe unice in care materialul 
specific unei ramuri de sport ee 
urmează a fi însușit de elevi este 
judicios gradat pe parcursul mal 
multor ani. Elevii vor avea In fe
lul acesta posibilitatea să intre 
chiar In subtilitățile tehnico-tac- 
tice ale sportului respectiv.
• Asigurarea bazei materiale la 

un nivel superior mărind in felul 
acesta eficacitatea lecțiilor. Se în
țelege de la sine că intr-o astfel 
de situație este mult mal ușor să 
se amenajeze in curțile școlilor 
două sau trei terenuri de baschet, 
de volei, o pistă de alergări, dte- 
va sectoare de sărituri decit com
plexe de terenuri. De asemenea, 
materialul didactic specializat se 
va putea procura In număr mal 
mare. Astfel, orele de baschet se 
vor desfășura cu un număr sufi
cient de mingi, cele de atletism cu 
un număr suficient de discuri șl 
greutăți etc.
• Ridicarea valorii tehnice e 

campionatelor școlare crelnd po
sibilitatea selecționării echipelor 
reprezentative pe clase, ani sau 
școală, din elementele cele mal 
dotate, dlntr-un număr mare de 
elevi lnițiați. Se înlătură crearea 
acelui grup restrins de elevi poli-

0 SPERANȚĂ PENTRU J.O.

Intre înotătoarele de mare 
perspectivă pe care le 
dă provincia, eleva me

die șană LIADORE COVACI, 
din clasa a Vil-a a Liceului nr. 
1 poate fi plasată printre prime
le. Născută la 16 mai 1955, ihicuța 
blondă și-a legat de bazin pre
ocupările sale extrașcolare cu 
3 ani in urmă, cînd s-a pre
zentat la un concurs de selec
ție. Ochiul ager al antrenoru
lui Ion Hociung de la Gaz me
tan a intuit tn această fetiță 
calitdțî de viitoare performeră. 
$i de atunci Liadore nu s-a

mai despărțit de bazin, tar pre
gătirea conștiincioasă, făcută cu 
pasiune și dorința de a învinge 
timpul, i-a adus ulterior titlul 
de campioană județeană la ju
nioare (100 și 200 m bras) pre
cum și selecționarea în lotul 
speranțelor pentru Olimpiada 
din 1972. Liadore Covaci este 
șl o bună elevă, premiantă in 
fiecare an școlar. Arătînd tn 
continuare aceeași perseveren
tă în sportul îndrăgit, ea își 
poate cîștiga un loc pe lista 
partlcipanților la J. O. de la 
Milnchen.

ILIE IONESCU 
corespondent principal

au intervenit interpretări, a- 
proape în toate cazurile de 
ordin subiectiv. Tonul, după 
noi, l-a dat Școala sportivă, 
contrariată (?) atunci cînd 
Universitatea i-a solicitat doi 
dintre membrii ei, pe volei
balista Ane Maris Wolf și 
pe baschetbalistul Octavian 
lancea. Cert este că trecerea 
acestor doi talentațj sportivi 
la clubul studențesc ar de
termina o slăbire vizibilă a 
potențialului echipelor care 
activează în campionatul șco
lar șî de juniori. Totuși, ne 
întrebăm: ce este mai im
portant, ca doi tineri de mare 
perspectivă să rămînă anco
rați încă un an, doi, tntr-o în
trecere de juniori sau va ei 
șă Poată să se acomodeze, 
încă de pe acum, cu princi
palele competiții ale țării, Ia 
nivelul celor mai buni, să 
forțeze implicit, încă de pe 
băncile școlii, porțile consa
crării ?

în această privință condu
cerea Școlii sportive din Ti
mișoara ar putea dovedi mai 
multă înțelegere, renunțind la 
egoismul care o caracterizea
ză. Este doar vorba de in
terese mai presus de ale șco
lii, poate chiar mai presus 
și de ale orașului. în același 
context nu este de acceptat 
nici poziția clubului Univer
sitatea care a închis porțile 
sălilor de sport, „atelierelor" 
școlii sportive. Nu este bine. 
Contractul încheiat cu mai 
bine de un an in urmă s-a 
bazat pe rațiuni foarte pre
cise. Sâ-și fi pierdut el atît 
de repede actualitatea?

liberiu ST AM A 

■
I

sportivi eu o valoare submedio
cră. .buni la toate".

«Valorificarea intr-o măsură 
mare a specializării obținute 
de cadrele didactice pentru insti
tutele de tnvățămlnt superior, cre- 

lndu-se In felul acesta posibilita
tea unu! schimb de experiență 
mai aprofundat șl a unul dmp 
larg de cercetare a metodelor de 
învățare și perfecționare in fie
care ramură sportivă.

Fără îndoială că generalizarea 
unei asemenea profilări ridică o 
serie de probleme dintre care cele 
mai importanta ni se par a fi ur
mătoarele t

■ De unde vor fi selecționate e- 
lementele necesare pentru ramu
rile sportive Ir.acceslbi’.e școlii 
(natație. canotaj, schi, tenis de 
etap etc.) T Practica arată că tn 
general aceste discipline nu pot 
fi introduse tn școală datorită ba
zei materiale deosebite pe care ele 
o necesită. De aceea, ar exista 
soluția ca programa unul număr 
de școli, din apropierea bazelor 
sportive spec*siizate pentru astfel 
de sporturi să cuprindă șt ele
mente de familiarizare cu sportu
rile respective. De exemplu : e- 
xerdțllle la zidul de antrenament 
pentru tenisul de cimp.

• Care sînt eriter e care vor 
sta la baza profilării T Dintre a- 
ceste criterii credem, că nu vor 
putea lipsi tradiția școlii respec
tive. baza materială existentă (cu 
posibilitățile ei de dezvoltare!, 
specializarea cadrelor didactice, 
depărtarea sau apropierea școlii 
de centre eu tradiție tntr-o anu
mită ramură sportivă, spre exem
plu. tn capitală, cartierul Heră
strău pentru canotaj. Flcreasea 
pentru r.atație. Cotroceni pentru 
tenis de dmp etc.

★
Ffiră a avea pretenția de a fi 

epuizat toate problemele legate de 
activitatea de educație fizică din 
școală șl continuarea ei pe firul 
performanței, considerăm că acest 
material poate constitui o bază de 
discuții pentru nunerea de acord a 
celor doi factori de bază — timpul 
liber limitat al elevilor și gradul 
înalt de dezvoltare a fiecărei ra
muri de sport în nerte.

prof. Ștefan GEORGESCU

CATALOG
VOLEI

MASCULIN. Etapa a IX-a: 
C.S.M. Iași-Dinamo București

2— 3, Șc. sp. P. Neamț-Liceul 1 
Galați 3—0, Liceul Cuza Vodă 
Huși-Șc. sp. Bacău 0—3, Liceul 
3 Brăila-Șc. sp. Buzău 0—3, Gr. 
șd prof. ,.23 August"—Petrolul 
Ploiești 3—1. Șc. sp. Constanta- 
Șc. sp. 2 Buejrești 1—3. Liceu! 
Videle-Liceul Tr. Măgurele 2—3, 
Șc. sp. Ploiești-Lieeul Gâesti
3— 0. Progresul Bucureșii-Clu- 
bul sportiv școlar 2—3, Șc. sp. 
3 Buc.-Viitorul 1—3, Sănătatea 
Buc.-Șc. sp. 1 Buc. 0—3, Stea- 
ua-Rapid 3—1, Gr. șc. Coopera
ție Rm. Vîlcea - Șc. sp. Ca
ransebeș 1—3, Liceul 2 Rm. 
Vîleea-Liceul D. Golescu Cîm- 
pulung Muscel 3—0, Liceul 2 
Tg. Jiu-Gr. șc. siderurgic Hu
nedoara 3—1, Liceul N. Băl
cescu Cluj-Șc. sp. Cluj 3—0, Șc. 
sp. Tg. Mureș-Gr. șc. chimie C. 
Mică 3—0, Șc. sp. Sibiu-Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan" Alba 
Iulia 3—0, Șc. sp. Brașov-Șc. sp. 
Toplița 3—1, Liceul 1 Dej-Șc. 
sp. Oradea 1—3, C.F.R. Timi
șoara Șc. sp. Bistrița 3—2, Con
structorul Arad-Minerul B. Ma
re 3—0, Liceul 1 S. Mare-Liceul 
Zalău 3—0 ; etapa a X-a : Li
ceul 1 Galați-Liceul 3 Brăila 
3—1, Dinamo Buc.-Șc. sp. P. 
Neamț 0—3, Șc. sp. Buzău-Li- 
ceul Cuza Vodă Huși 3—0, Șc. 
sp. 2 Buc.-Gr. șc. prof. „23 Au
gust” 1—3, Petrolul Ploiești-Li
ceul Videle 3—0, CI. sp. școlar- 
Steaua 0—3, Rapid-Sănătatea 
Buc. 3—0, Șc. sp. 1-Șc. sp. 3 
Buc. 3—0, Viitorul-Progresul 
2—3, Gr. șc. Siderurgic Hune- 
doara-Șc. sp. Timișoara 0—3, 
Șc. sp. Craiova-Liceul 2 Rm. 
Vilcea 0—3, Gr. șc. chimie C. 
Mică-Liceul N. Bălcescu Cluj 
0—3.

FEMININ. Etapa a IX-a: Șc. 
sp. P. Neamț-Penicilina Iași 
3—0, Confecția Botoșani-Liceul 
pedagogic Birlad 3—1. Liceul 
pedagogic Galați-Șc. sp. Bacău 
0—3, Liceul N. Bălcescu Brăila- 
Sc. sp. Buzău 3—1, Progresul 
Buc. — Șc. sp. Constanța 0—3, 
Dinamo Buc.-Liceul 3 Tîrgoviș- 
te 3—1, Șc. sp. Ploiești-Șc. sp. 
2 M. Basarab 3—0, Liceul Ol- 
teni-Liceul Găești 0—3, Con
structorul Buc.-Șc. sp. 3 Buc. 
3—0, Cuteză tori i-Șc. sp. 1 Buc. 
3—0, C-P.B.-Șc. sp. 2 Buc. 0—3, 
Viitorul-Rapid 1—3, Liceul 2 
Rm. Vîlcea-Șc. sp. Caransebeș 
3—0. Medicina Craiova-Șc. sp. 
Arad 3—0, Șc. sp. Timișoara- 
Șc. sp. Craiova 3—0, Liceul 1 
Tg. Jiu-LIceul 2 Pitești 3—0, 
Liceul Simeria-Șc. sp. Tg. Mureș
2— 3, Șc. sp. Sibiu-Șc. sp. Bra
șov 0—3, Șc. sp. M. C!uc-Șc. 
prof. Agricolă Sibiu 2—3, 
Liceul Blaj-Liceul 2 Făgăraș
3— 0, Liceul N. Bălcescu Cluj- 
Șc. sp. Cluj 3—0, Șc. sp. Ora- 
dea-Liceul pedagogic Sighetul 
Marmației 3—1, Liceul 2 S. Ma- 
re-Șc. sp. Toplița 0—3; etapa 
a X-a: Șc. sp. Buzău-Liceul 
pedagogic Galați 3—0, Șc. sp. 2 
M. Basarab-Dinamo Buc. 3—1, 
Liceul 3 Tîrgoviște-Progresul 
Buc. 0—3, Liceul Găești-Șc. sp. 
Ploiești 1—3, Șc. sp. Constanța- 
Liceul Olteni 3—0, Șc. sp. 3- 
Viitorul 0—3, Rapid-C.P.B. 3—0 
(neprezentare), Șc. sp. 2-Cute- 
zătorii 3—1, Șc. sp. 1-Construc- 
torul 2—3, Liceul 2 Pitești-Șc. 
sp. Timișoara 0—3, Șc. sp. Cra- 
lova-Medlcina Craiova 3—2, Șc. 
prof. Agricolă Sibiu-Șc. sp. Si
biu 0—3, Șc. sp. Brașov Liceul 
Slmeria 3—0.

' Campionatele europene
20 de boxeri, selecționați fu 

lotul (Inițial) care «e pregă
tește pentru campionatele eu
ropene, cunosc febra dulce și 
amară a emoțiilor. Flecare 
dintre ei țintește un loc in 
echipă, flecare vizează (și vi
sează) o medalie, o treaptă 
pe podium. Dar el știu că ri
gorile regulamentului admit 
doar unsprezece aleși, care 
vor putea ataca mirificele 
centuri ale campionilor con
tinentului. Tocmai de aceea, 
poate pentru că șl concuren
ța este mal aprigă decit orL 
etnd (și tn ciuda celor patru 
luni, aparent lungi, earn au 
mei rămas plnă Ia primul su
net de gong), cel chemați lu
crează intens, fără menaja
mente, conștienți că locul 
lor este nu numai dorit dar 
și vinat, Subscriind la poli
tica emulației continue, fede
rația a lăsat deschise porțile 
selecționatei, supunindu-se le
gii triumfului celor mal buni.

Incepind de astăzi, vl-i vom 
prezenta pe candidați) (pro
babili și posibili) la un Ioc 
în reprezentativa română 
pentru campionatele europe
ne de la București Vom în
cepe cu—

CONSTANTIN GRUIESCU
Sînt boxeri care, oriei te 

eforturi ar depune la antre
namente, orlcîtă ambiție ar 
dovedi tn ring, nu pot cu- 

noaste satisfacția supremă, a- 
ceea de a fi considerați „nr. 
1' în categoria lor. La vre
mea lor, pugiliști redutabili, 
ca L. Ambruș, I. Toma, V. 
Vintilă, M. Gristea și alți 
reprezentanți ai categoriei 
muscă au fost dominați co
pios de marele nostru Mircea 
Dcbresc- care le-a stopat as
censiunea fie în campionate
le naționale. Ce cînd se alcă
tuiau echipele reprezentative. 
Capricioasa zeiță Victoria n-a 
vrut să le ofere zîmbetul 
ei infidel Tot cam așa s-au 
petrecut lucrurile și cu Do- 
brescu pe tărim internațio
nal. Cu o mină rea, el sco
tea mereu bUetul neciștigător.

De câțiva ani, cînd vorbim 
despre categoria muscă ne 
gindira in primul rînd la
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5 CRONOMETRE TELEGHIDATE
CoTiisia de c-js-.trare * ms- 

șnonatelor ctntsnmlele (i’tpd-- 
țită ta subcomisii) derfișotră, 
in acesta zile, o iatensd acti
vitate. Cu prilejul irsei recente 
șed:nțe de lacra ca fost luate 
o serie de rndsxri tehnic^-admi- 
nistrattce. Astfel, s-a stabilit ce 
boxerii celor 23 de țâri parti
cipante să aibă la dispoziție, 
pentru antrenamente, șase rin
guri tn noua sală de atletism 
din parcul C23 August", două 
in sala de box a complexului 
sportiv și tot atitea in aer liber, 
cite un ring tn sălile Steaua 
îi Progresul. Deci, vor fi, în to
tal, 12 ringuri. Din import se 
vor procura 150 de perechi de 
mănuși, un stoc de 50 de pe
rechi existind deja în magazia 
loturilor sportive. De asemenea, 
vor fi aduse, din Elveția, 5 cro- 
nometre teleghidate, care vor fi 
instalate pe cele 5 mese ale ar- 
bitrilor-judecători, iar pînă la 
15 mai vor fi confecționate la

Start la juniori
O dată cu primul sunet de 

gong ce a răsunat miercuri 
seara în sala Casei de cultură 
a tineretului din sectorul 4, s-a 
dat startul în campionatele re
publicane de juniori, etapa pe 
municipiul București. Remarcăm 
buna organizare a galei, asigu
rată de clubul Olimpia. RE
ZULTATE TEHNICE : M. Peia 
b.p. C-tin Hoștină ; D. Matees- 
cu b.p. M. Frumosu; D. Frin- 
cu b.ab. D. Davidov ; I. Stoica 
p.p. C-tin Gancea; F. Badea 
p.ab. V. Neagu; I. Iordache 
cîștigă prin Reprezentarea lui 
I. Marinescu; M. Duțu b.ab. 
V. Adrian ; Gh. Lemnaru p.ab. 
I. Maria; F. Vasilescu p.ab. 
N. Voicu ; I. Mohan cîștigă prin 
neprezentarea lui M. Brăicu- 
lescu ; A. Zaharia b.p. Șt. Cri»- 
tacbe; I. Baloleanu b.p. Gh. 
Călugăru; V. Moldovan b.p. 
M. Berbec; M. Dinițu b.p. 
D. Vasile; R. Burcea b.ab. L 
Tudorache.

AUREL PĂPĂDIE 
corespondent

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare dîn pag. I) 

IQț chiul încearcă să-și Valo
is rifice zodia. La Bușteni 

— un concurs interna- 
Ițional de fond pentru juni

ori. Creditată inițial cu parti
ciparea reprezentanților din 

Ivreo cinci țări, întrecerea va 
avea, se pare, pînă la urmă, 
caracterul unei întîlniri bila- 

Iterale româno-bulgare.
Săritorii susțin o nouă 

manșă în Poiana, fiindcă 
(trambulina de la Miercurea 

Giuc r i este gata. Și este greu 
de prevăzut că iarna se va 

I prelungi pînă prin iulie, să 
zicem.

Iîn Postăvar — „Gupa Peia- 
na“ la schi alpin.

La Sinaia — coborîrile bo- 
I beri lor, dornici să dinamizeze 

supremațiile.

Atletismul trăiește un mo
ment nu numai festiv, 
dar ți memorabil, menit 

să pună piatra tradiției t pri

Gonstantin Giucâ, Uneori insă 
greșim. Uităm că aci avem și 
un alt boxer, mal tlnăr, dar 
talentat i Constantin Gruies
cu. Dar Gruiescu s-a izbit de 
cîteva ori de „obstacolul du
că' ți, cu toate că are la 
activ un titlu de campion 
(1967) ți un foarte notabil 
loo secund (1968), este soco
tii tn continuare „musca nr. 
S'. Dar, fnvățînd din expe
riența trecutului, cei însărci
nați cu alegerea nu l-au omis 
pe Gruiescu din vederile lor.

GRUIESCU
văzut de Neagu Radulescu 

Și lată-1 pregătindu-se pen
tru apropiatele europene.

b-am văzut, deunăzi, la 
antrenament Făcuse 7 repri
ze la mănuși, cu Gîju și cu 
Buzuliuc. Agil ca o felină, 
prompt în riposte, candidatul 
categoriei muscă n-a fost cu 
nimic inferior colegilor săi 
de echipă. Apoi, ca și cînd 
n-ar fi făcut nici up efort s-a 
postat în fața sacului cu ni
sip, bombardîndu-1 cu rafale 
scurte, puternice. Maestrul 
Popa anunță „time-out*. Se- 
lecționabilii își scot banda
jele. Cel mai voios este Gru
iescu. încercăm un dialog.

— Ești vesel, optimist. Ai, 
probabil, motive...

— într-adevăr. Am primit 
de curînd o locuință bună, 
copiii îmi sint sănătoși (Gru
iescu are două fetițe, una de 
4 ani și alta de... 2 luni) 
așa că mă gindesc numai și 
numai la titlul de campion.

— Speri să treci de Ciucă, 
dacă vei lupta cu el 7

— Trebuie să-I înving. 
Sînt sătul de locul doi. Par
ticiparea la acest campionat 
european este pentru mine a- 
proape un scop al vieții !

înțelegem ți subscriem la 
optimismul luj Gruiescu. Dar, 
să-i urmărim evoluțiile vii
toare.

R. CALARAȘANU

^Bs.'mt«"-Sibiu U datare deci- 
NU* ic.

In prezent, se lucrează la 
proiectarea cabinelor radia 
ri T.V. 1k ceea ee privește rin
gul, el va fi amenajat după mo
delai celui folosit la J.O. din 
Mexic.

La 3 martie ne va vizita achi
ta Slovaciei, oferindu-ae an b-n 
prilej de verificare s selecțio- 
nabililor noștri.

UN MARE
(Urmare din pag. I)

perfecționare și pentru activi
tatea competițională); Oficiul 
Național de Turism (pentru 
problemele legate de primirea 
automobiliștilor și turiștilor 
străini care ar veni să asiste 
la marile concursuri interna
ționale organizate pe viitorul 
autodrom); Federația română 
de motociclism (pentru între
cerile de viteză pe circuit).

Autorii proiectului de prin
cipiu apreciază că autodromul 
central al orașului București 
reprezintă o lucrare de inte
res republican, care ar contri
bui Ia rezolvarea unor impor
tante probleme ivite în țara 
noastră în ultimii ani, o dată 
cu dezvoltarea impetuoasă a 
industriei, cu creșterea numă
rului de automobile și cu in
tensificarea traficului rutier. 
Cheltuielile legate de această 
lucrare modernă ar putea fi 
recuperate — după părerea 
specialiștilor care au elaborat 
proiectul economic estimativ 
— în circa doi ani și jumă
tate. Pentru amortizarea su
melor investite se contează 
mai a'.es pe taxele ce s-ar 
percepe o dată cu deschiderea 
diferitelor cursuri de instru
ire și pe încasările realizate 
cu prilejul competițiilor spor
tive Qa concursul de viteză 
pe circuit organizat anul tre
cut pe aeroportul Otopeni au 
asistat 20 000 de spectatori !).

Autodromul din vecinătatea 
Bucureștiului ar urma să fie 
o bază complexă, compusă 

mul campionat național „in
door* (adică la sală).

Cinstea de a tăia panglica 
inaugurală revine juniorilor, 
care, miine ți duminică, tn 
noua hală de la ,^3 August*, 
iși dispută medaliile de cam
pioni. Desigur, ptnâ la a-i pu
tea oferi atletismului sub aco
periș o geografie națională 
este încă un drum lung, dar 
— oricum — acest început 
merită aplauze.

*

Eo.tapa campionatului na
țional de baschet nu 
poate fi un punct de re

zistență al programului. Pen
tru că apele sînt limpezi și 
cele patru echipe care ur
mează să-și dispute turneul 
final, practic cunoscute. Dis
puta lor în supliment se va 
reduce pînă la urmă la ace
lași duel Steaua—Dinam®.

Și iată că, vrînd, nevrînd, 
am ajuns să așteptăm eu ne* 
răbdare revenirea fotbalului 
in arenă.

„CUPA ȘIRNEA" LA PRIMA 
EDIȚIE

(Sentrul de inițiere în schi 
a luat ființă în satul Șirnea 
de-abia în acest an. Și, ca 
niște harnici gospodari ce 
«înt, localnicii nu au întîrziat 
să ți organizeze un concurs, 
«Cupa Șirnea", la care au 
luat parte copiii din Fundata, 
Rîșnov ți Șirnea. Gu o zl îna
inte, micuții schiori eu fost 
primiți de locuitorii satului 
turistic care i-au găzduit 
parcă ar fl fost propriii copii. 
Spre seară, la Căminul cul
tural, cortina s-a ridicat, pri
lejuind desfășurarea unul 
frumos ți bogat program 
folcloric.

A doua zi, au plecat să se 
întreacă schiorii. Mare entu
ziasm, zăpadă de cristal și 
soare peste munți. Erau co
pilași cu obrăjorii roșii ca 
niște garoafe. A fost prima 
lor încercare în marea „a- 
ventură" sportivă. De aceea, 
se cuvine să le consemnăm 
rezultatele, în speranța că 
peste cîțiva ani le vom ve
dea numele însemnate aici 
(și desigur, și altele) în frun
tea competițiilor republicane.

Fete categoria 10—12 ani: 
1. Maria Gîrbacea (Centrul 
Fundata), 2. Georgeta Pitea 
(Centrul Fundata), 3. Maria 
Benga (Centrul Șirnea) ; 
12—14 ani: 1. Ana Bădescu 
(Centrul Fundata), 2. Lucia 
Prahoveanu (Școala sportivă 
Rîșnov), 3. Lucia llie (Cen
trul Rîșnov); 13—14 ani: 1. 
Elena Rîmbu (Centrul Fun
data), 2. Maria Pelin (Centrul 
Fundata) 3. Maria Andrei 
(Centrul Rîșnov); băieți 10—12 
ani: 1. Gh. Bădescu (Centrul 
Fundata), 2. Ion Terci (Cen
trul Șirnea), 3. Ion Cimpoia 
(Centrul Rîșnov); 13—14 ani : 
1. Gh. Comănici (Centrul Șir
nea), 2. Ion Cojanu (Centrul

i Schiorii clujeni s-au dovedit tn acest sezon deosebit de 
harnici. In fotografie, o imagine de la un antrenament al 
reprezentanților clubului Universitatea : antrenorul P. Nayy 

consultă cronometrul după o „repetare" a elevilor săi

AUTODROM
din numeroase amenajări ce 
se vor realiza în etape. La 
început se preconizează con
struirea unui poligon, cu do
tare corespunzătoare, pentru 
școlarizarea conducătorilor 
auto. Ulterior, un alt poligon, 
de dimensiuni mai mici, des
tinat copiilor cu vehicule pi
tice, ar urma să completeze 
ansamblul de inițiere și for
mare. Pentru tineretul ama
tor de carting se propune a- 
menajarea unui teren special. 
Principala construcție a auto- 
dromului o va constitui însă 
marea pistă de concursuri, în 
lungime totală de 4—6 km 
(în prima etapă se vor reali
za, probabil, doar 3 km), lată 
de 10 m și acoperită cu beton 
sau asfalt Intr-o etapă mai 
:ndepărtată, se prevede rea
lizarea unei piste mai re- 
strînse, separată de cea prin
cipală, care să fie folosită 
pentru testarea autovehicule
lor. La toate acestea urmează 
să se adauge construcțiile ®- 
nexă: tribune, boxe, parcaje, 
clădiri administrative etc.

Pentru amplasarea auto- 
dromului, comisia alcătuită

DIRECTOR Șl DASCĂL DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag. 1)

— Ce vă șrropuneți pentru 
vtitor 7

— în primul rînd, mă voi 
strădui să justific încrederea 
ce ml-« fost acordată. Evident, 
ea să pot reprezenta cit mai 
bine opinia și cerințele alegă
torilor, gindesc că trebuie să 
al, mal tntîi, un bun simț gos
podăresc. în acest sens, vfi pot 
spune că m-am consultat cu 
alegătorii și de pe acum a 
fost stabilit un plan concret de 
acțiuni gospodărești menite să 
înfrumusețeze circumscripția 
noastră.

— Cunoscîndu-vă pasiunea 
pentru sport, bănuim că și a- 
cest capitol stă în atenția dv.

— Unul dintre proiectele me
le pe linie de sport se va reali

Clubul sportiv Olimpia
aduce la cunoștință următoarele:

Incepind de la 1 februarie ax. organizează un nou 
cure de inițiere la JUDO, pentru bărbați, femei tineri 
și tinere.

înscrierile se primesc la sediul clubului din str Labi
rint ni 75, ser tor 4 (autobuz 42). stația Parfumului tele
fon ?2 00 58.

La stadionul clubului Olimpia, din șos. Vitan 168— 
190 (autobuz 35 și tramvai 26), telefon 21 42 96. funcțio
nează un patinoar natural între orele 8—12 și 14—17,

Elevii și tinerii din cartierele- Vitan, Văcărești, Du- 
dești, Mihai Bravu au acces gratuit.

Fundata), 3. Molse Gîrbacea 
(Centrul Fundata)! peste 14 
ani: 1. Gh. Dudu (Centrul 
Fundata), 2. Dorel Stroie 
(Centrul Șirnea), 3. M. Bre- 
«eanu (Școala sportivă Rîș
nov). Clasamente pe centre: 
1. Fundata 36 p, 2. Șirnea 48 
p, 9. Rîțnov 63 p, 4. Școala 
sportivă Rîțnov 89 p.

PESTE 100 DE PARTICI- 
PANȚI LA CONCURSUL DE 

LA CHEILE TURZII
I

109 schiori, elevi ai liceelor 
și ai școlilor profesionale și 
sportivi ai asociațiilor din 
Turda, s-au întrecut, la Chei
le Turzii, într-un concura 
reușit. Au fost reprezentate 
Liceul „Mihai Viteazul", Li
ceul de chimie, Centrul șco
lar al Fabricii de ciment. 
Centrul școlar al Fabricii de 
sticlărie, Liceul Agricol și a- 
sociația sportivă de pe lîngă 
Fabrica de sticlă Arieșu-1 
Turda. Iată cîștigătorii, sla
lom uriaș seniori: Al. Vag
ner (Centrul școlar Sticla), 
juniori I: Sorin Onițiu (Șc. 
generală nr. 8), juniori II: 
Vasile Jiga (Centrul școlar 
Sticla), senioare: Viorica O- 
nițiu (Liceul de chimie)] 
slalom special seniori : V. O- 
nițiu (Liceu] de chimie), ju
niori I: S. Onițiu, juniori II: 
Caro! Tmberg" (Liceul de chi
mie); fond seniori: M, Fișter 
(Sc. sp. Arieșul), senioare: 
Valeria Incze (Știința Turda), 
juniori: Aurel Gaciu (Centrul 
școlar Cimentul). (DAN IULIU 
— coresp.).

de A.C.R. a stuhiat mai multe 
variante, oprindu-se în final 
asupra unui teren de lîngă 
localitatea Pipera-sat. Aceas
tă alegere a fost dictată de 
anumite avantaje pe care le 
prezintă terenul respectiv i 
posibilitatea unei realizări 
mai rapide, obținerea unui 
traseu desfășurat mai intere
sant. existența mijloacelor de 
transport public pentru spec
tatori. Ne întrebăm totuși I 
nu cumva locul ales este prea 
aproape de Capitală și, in 
perspectiva dezvoltării ora
șului, autodromul va ajunge 
în situația în care se găsește 
astăzi aeroportul Băneasa ? 
Punem această întrebare ba
zați pe o experiență tristă. 
Cu ani în urmă s-a investit 
o apreciabilă sumă de bani 
pentru amenajarea unei piste 
de dirt-track la stadionul Di
namo. Dar, peste puțină vre
me, lucrarea a trebuit dis
trusă pentru că abia atunci 
(după cheltuirea banilor) s-a 
constatat că zgomotul motoa
relor era stânjenitor pentru 
locuințele și pentru spitalul 
din apropiere. Să nu se întâm
ple și acum același lucru 
Este, firește, doar o supoziție 
și am fi bucuroși ca specia
liștii, pe baza calculelor pre
cise, să dovedească netemei
nicia temerii noastre.

za în primăvară. Vrem să a- 
menajăm, între blocuri, o plat
formă — să-i spun — sportivă, 
unde copiii din cvartalul B să 
execute în fiecare dimineață 
GIMNASTICA DE ÎNVIORA
RE. Exercițiile le voi conduce 
eu. Elevii șl ceilalți mici lo
catari din aceste blocuri se vor 
prezenta pe teren îmbrăcați su
mar, iar după 10—15 minute de 
mișcare în aer liber ei iși vor 
continua activitățile: unii la 
școală, alții la joacă. Este o 
dorință a mea, mai veche.

★
Desigur, o dorință izvorîtă 

din experiența unui fost sportiv 
care cunoaște binefacerile miș
cării, din practica îndelungată 
a unui dascăl de educație fi
zică, a unui director de școală.
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DECE NU l)N SISlfM ROMANESC DE JOC? (II)
Știm cu toții — mai mult 

«au mai puțin vag — în ce 
constă concepția modernă a 
jocului. Ea se bazează, în spe
cial, pe mișcarea perpetuă a 
echipierilor în tot timpul ce
lor 90 de minute ale unei 
partide, reclamind schimburi 
cât mal uluitoare de mingi, 
dar și de locuri între Jucă
tori, spre a putea ajunge 1* 
dislocarea dispozitivelor de
fensive. din ce în ce mai în
tărite, pe care cele mai 
multe formații le-au adoptat 
în, ultimii ani.

Formula repetată, pînă la 
aațietate: joc colectiv, con
structiv, dinamic, elastic, băr
bătesc, aproape că s-ar goli 
de conținut, dacă ea n-ar fi 
transpusă pe teren în acțiuni 
duse într-o maximă viteză și 
orientate cît mai direct spre 
poarta adversă

Dar, concepția de Joc, in- 
dicîndu-ne numai ideile direc
toare, orientative, ale fotbalu
lui de astăzi, ar ajunge o sim
plă lozăncă, dacă ea nu și-ar 
convertii principiile anunțate 
în norme de organizare a ac
țiunilor de atac și de apărare, 
prin repartiția judicioasă a 
sarcinilor pe posturi și com
partimente. Această organiza
re nu poate fi efectuată decît 
în cadrul unui sistem de joc 
care nu mai pune, acum, ac
centul pe statica așezării, ci 
numai pe interacțiunea jucă
torilor. în timp ce concepția 
ne spunea ce trebuie să facă 
jucătorii, sistemul ne indică și 
cum trebuie să acționeze spre 
a atinge un summon de spec
taculozitate și de eficiență.

Dacă pînă acum cîtva timp, 
latura spectaculară era com- 
8et neglijată în favoarea ex- 

iisdvă a luptei pentru goluri, 
astăzi a început să se contu
reze, din ce în ce mai mult, 
tendința de a oferi tribunelor 
și un spectacol cît mai elevat, 

' care să atragă pe iubitorii 
fotbalului nu numai la sta
dion, dar și în fața „micului 
ecran*,

Iată, așadar, că un sistem 
românesc are datoria să abor
deze într-o egală măsură, am
bele laturi ale jocului mo
dem i spectaculozitatea și efi
ciența, deci să nu încerce a 
se cantona în formula nefastă 
a „apărării cu orice preț", 
care aglomerează în fața por
ții proprii întreaga echipă.

Datorită multiplelor însușiri 
pe care jucătorii noștri le po
sedă, ei pot realiza, practic, 
pe teren, dictonul : „toată e- 
chipa atacă, toată echipa se 
apără", numai prin marea lor 
mobilitate, prin startul fulge
rător pe care-1 pot lua în ori
ce clipă și care-i poate trans

rm forma instantaneu din apără
tori în atacanți și din atacanți 
in apărători — așa cum cere 
fotbalul modern — prin acea 
mare elasticitate a jocului, în 
funcție exclusiv de fază.

„Românii sint ca și noi ita
lienii — îmi spunea mult re
gretatul Vittorio Pozzo — ca
pabili să îndeplinească sarci
nile plurivalente pe care le

reclamă fotbalul modern. Nu
mai să vrea șl ■& se pregă
tească în acest sens. Fundașii 
voștri pot fi tn cîteva clipe 
de la poarta pe care au apă
rat-o, Ia poarta în care vor 
șuta extrem de periculos. Iar 
atacanții, dacă ar cunoaște 
mai bine regulile pressing- 
ului, ar deveni cel mal buni 
„luptători de guerrillă", nelă- 
sînd niciodată pe apărătorii 
adverși să acționeze in voie, 
în același timp, fundașii voș
tri ar trebui să-și dezvolte 
mai bine „atacul la om", în 
care, iartă-mă, sîrrt mult de
ficitari". Cuvintele acestui pro
fund cunoscător al fotbalului 
de pe întregul glob și mare 
prețuitor al soccerului româ
nesc, pe care el îl vedea, cu 
îndeplinirea anumitor condi
ții, ridicat pe treptele afirmă
rii europene, ne-au dat un 
mai puternic impuls spre a 
lucra forjarea acelui sistem 
românesc, ieșit din înseși ca
litățile native ale poporului 
nostru.

Un asemenea sistem trebuie 
să se bazeze, în special, pe 
jocul dus în spirit ofensiv, 
pe ritmul irezistibil, transfor
mat într-un factor tactic de 
prim ordin și care nu poate 
fi concretizat decît prin sin
cronizarea acțiunilor întregii 
echipe, prin sudura compar
timentelor, prin jocul de an
ticipație, prin accelerarea vi
tezei pe măsura apropierii de 
poarta adversă.

OPINII
Sistemul românesc, inspi- 

rîndu-se din toate legile de 
bază ale fotbalului modern, 
acordă o egală importanță jo
cului cu mingea, ca și celui 
fără minge, capabil să aducă 
o contribuție majoră atacu
lui. Dar nu înțelege să negli
jeze nici securitatea apărării, 
prin recomandarea jocului cu 
acoperire (în scară) și apli- 
cînd, într-o primă fază, chiar 
„apărarea in linie* și jocul la 
ofsaid.

Cunoașterea procedeelor de
marcării și ale marcării tre
buie să constituie cheia sis
temului românesc care ține 
să fundamenteze pe o tehnică 
„nec plus ultra", cea mai sub
tilă gîndire tactică.

Dar, întrucît nici un sistem 
nu poate țîșni complet înar
mat ca zeița Palas-Athena 
din capul unui Jupiter al fot
balului, trasarea lui a fost 
confruntată, mulți ani de-a 
rîndul, cu realitățile jocului 
și cu specificul jucătorilor 
noștri, fie la vechea forma
ție C.C.A. și la noua echipă 
Steaua (al căror consilier teh
nic am fost între anii 1955— 
58 și 1966—67). cît și la Cen
trul de pregătire „23 August", 
unde am coordonat antrena
mentul juniorilor, realizînd, 
deci, mult doritul experiment 
practic, absolut necesar elabo
rării unui sistem propriu.

Esențial este că prin sis
temul românesc de Joc se evi
tă încorsetarea fotbaliștilor în 
anumite scheme, trasate în 
prealabil ți din care ei n-ar 
avea voie să evadeze. Dimpo
trivă, am urmărit să formăm 
adevăratul tip al jucătorului- 
personalitate, care avînd un 
larg orizont tactic, să găsească 
singur soluțiile cele mai po
trivite oricărei surprize ivite 
în tâmpul disputei. Nu de ro
boți lipsiți de inițiativă și, 
deci, dereglați în fața unei 
acțiuni intempestive, avem 
nevoie, ci — așa cum este 
specificul Jucătorilor noștri — 
numai de oameni înzestrați cu 
o mare intuiție a situațiilor 
și cu reflexe uimitoare, spre 
a da o ripostă promptă ori
căror modificări aduse de ad
versar 
U

Dar, 
mă a 
cum au recunoscut și marii 
specialiști străini — elanul. 
Acesta, îmbinat cu o neprecu
pețită dăruire în Joc, face, ca 
reprezentativele naționale, ca 
și echipele cluburilor noastre 
să fie, uneori de nerecunoscut, 
prin evoluția lor de un dina
mism nestăvilit, prin omnipre
zența jucătorilor, care mate
rializează nu numai preceptul 
„a fi mereu peste adversar", 
dar și marile cerințe de aco
perire a întregului teren, de 
trecere fulgerătoare din atac 
în apărare și invers, ca și de 
„dublare* a fundașilor, singu
rul mijloc ce mai anulează 
deficiențele întrevăzute în ac
țiunea de tackle 
deposedare) de 
apărătorii noștri.

Cu acordarea 
cuvenite jocului 
terenului, cu extirparea din 
rădăcină a driblingului pre
lungit și a paselor laterale, e- 
chipele noastre pot realiza un 
stil propriu de joc adoptînd 
pasa de preferință prin de
viere, „transversalele" care 
schimbă direcția atacului, pa
sele la întîlnire, menite să 
creeze panică în „careul" ad
vers, ca și „pasa înapoi", gata 
să deschidă unghiuri cit mai 
favorabile pentru 
cruțător la poartă

Ținînd seama și 
piile care trebuie 
deze la construirea 
pe spre a-i conferi 
bru valoric cit mai perfect, 
practicînd pendularea corectă 
între apărarea în zonă și cea 
„om la om“, făcînd ca „min
gea să circule mai mult decît 
omul", prestînd un inspirat 
joc de anticipație și realizînd, 
cu maximă viteză, trecerea 
din atac în apărare și invers, 
jucătorii noștri au posibilita
tea să-și pună în valoare, lâ 
nivelul cel mai ridicat, toate 
însușirile lor native, dezvol
tate și cizelate, 
printr-o intensă 
pregătire 
asigura 
elaborată 
nesc.

ing.

Formația sibiană. care a 
condus tinap de 7 etape în 
seria a Vl-a a diviziei C, dar 
a capotat la ultimele meciuri 
ale turului, este hotărită să 
revină în fruntea clasamen
tului. în acest scop, toți cel 
18 jucători se antrenează a- 
siduu, efectuînd săptămînal 
12—14 ore de pregătire în

planului inițial de lup-

cea mai puternică ar- 
românilor este, după

(atacul de 
care suferă

importanței 
la mijlocul

șutul ne-

de princi- 
să prezi- 
unej echi- 
un echili-

bineînțeles 
și serioasă 

pe care n-o poate 
decît o metodică 
tot în spirit româ-

Virgil ECONOMU

• CAMPIOANELE OLIMPICE ÎN MARE PROGRES • 0 ECHIPĂ

PREGĂTIRILOR MECIURI AMICALE

se de inimosul instructor vo
luntar Ion Bunațiu, cel care 
a antrenat echipa și în ulti
mele etape ale turului. Oricît 
de entuziast ar fi instructorul 
Bunațiu, singur însă nu poa
te face față multiplelor pro
bleme pe care le ridică pre
gătirea echipei.

I. VIERU, coresp.

șl nu are nici fonduri sufi
ciente... De altfel, ta ora ac
tuală această echipă nu are 
antrenor salariat Și este pre
gătită. în mod voluntar, de 
instructorul N. Szasz, care 
însă nu va sta aici decît pînfi 
la reluarea campionatului, fi
ind antrenor secund ta echi
pa Industria sîrmei. Vechiul

STEAGUL ROȘU — FARUL 
7—2 (4—1)

Pe stadionul Tineretului din 
Brașov, divizionara B Steagul 
roșu a susținut, Ieri, un nou Joc 
de verificare, de data aceasta în 
compania Farului Constanța.

Urmărit de peste 1000 de 
spectatori, meciul a fost con
trolat de la un capăt la altul 
de brașoveni, aflațl într-o exce
lentă dispoziție de Joc. Scor 9 
7—2 (4—1) 1

GySrfi (2), Florescu (2), Gane, 
Ardeleanu șl Stan au marcat 
pentru Steagul roșu ; Tutan șl 
Iancu pentru Farul.

C. GRUIA 
corespondent principal

E. STROIE 
corespondent

Jucătorii de la C.FR Pașcani 
Bușteni, unde petrec

divizia seria l) la o lecție de antrenament :n stațiunea
citeva zile tn cadrul pregătirilor pentru retur

Foto i I. POPESCU— coresp.

POIANA CIMPINA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0)

La Cîmpina, într-un meci de 
pregătire, echipa locală Poiana 
a întHnit, zilele trecute, pe 
C.F.R. Pașcani. La capătul celor 
90 de minute de joc, gazdele au 
învins cu 1—0, prin punctul 
marcat de Baboie, în min. 35, 
dintr-o lovitură liberă de la 
30 de mătri.

aer liber, la care se adaugă 
și lecțiile teoretice. Antreno
rul Ioan Moraru are la dis
poziție. pentru retur, urmâ- 

jucători i Chiroiu (por- 
Năstăsescu, Scheau, Go- 

Alexandrescu, 
(fundași).

toni 
tar), 
ran.
Crăciun
Kollo, Danielescu (mijlocași),

Baicu,
Pavel, 

I, 
Panait. Jiga. Alexandru, Ta- 
maș. Manea, Desagă, Selen- 
șean și Toader (înaintași). Din 
lot a 
luș, 
După 
norul
avea 
două

fost scos jucătorul Că- 
pentru indisciplină, 

cum ne spunea antre- 
Moraru, echipa ar mai 

nevoie de un portar și 
vîrfuri de atac.

C.S.M. A JUCAT IN FAMILIE

Divizionara B, C.S.M. Si
biu. a susținut recent primul 
meci al anului, jucînd cu e- 
chipa de juniori, cu care a 
terminat la egalitate, 5—5. 
Sibienii vor avea duminică 
o nouă partidă de verificare, 
de data aceasta în compania 
unei echipe de divizia C. Me
talul Copșa Mică.

I. IONESCU.
coresp. principal

TEXTILA BUHUȘI 
FARA ANTRENOR

Deși au trecut mai bine de 
trei luni de la plecarea an
trenorului T. Căpățînă, con
ducerea asociației Textila 
Buhuși nu a angajat un con
ducător tehnic pentru echipa 
de fotbal. Pregătirile pentru 
retur continuă să fie condu-

CU OBIECTIVE VIITOARE: JAPONIA

NECAZURI LA ARIEȘUL 
CIMPIA TURZII

Orice echipă divizionară 
începe pregătirile cu o ri
guroasă vizită medicală a ju
cătorilor ei. La Arieșul Cîm- 
pia Turzii însă nu s-a 
timplat așa. Fotbaliștii 
s-au putut deplasa la o 
liclinică din Cluj, ci au
direct pe terenul de antrena
ment. Motivul 7 Asociația nu 
dispune de un mijloc de 
transport cu care să-și ducă 
jucătorii la vizita medicală

antrenor, 
rugat să 
asociația 
care să-1
această echipă care are

nu are fonduri 
plătească. Păcat

în- 
nu 

po- 
ieșit

Gh. Hanga. a fost 
se retragă deoarece 

din 
de 

o
comportare mulțumitoare în 
campionat (locul 8 în seria a 
Vl-a, după încheierea turu
lui) și a evoluat foarte bine 
în ediția 196$—1969 a .Cu
pei României", calificîndu-se 
pentru etapa următoare a 
competiției, cînd intră în joc 
și divizionarele A.

L. DONCIU, coresp.

La serviciul de transferări 
al F. R. Fotbal au fost înre
gistrate în ultimele zile ur
mătoarele cereri:

DIVIZIA A i Marcel FOCA 
(de la Gloria Bîrlad). Ștefan 
COTORMANI (Politehnica Ti
mișoara) și Ștefan MARI
NESCU (A S A. Sibiu) — toți 
pentru Jiul ; Romulus PE
TRESCU (C.F.R. Cluj) și Mi- 
hnil HUSZTI (Olimpia Ora
dea) pentru Crișul : Florian 
CONSTANTIN (Tehnometal 
București) pentru Rapid; 
Hristos MEȚCAS (U.T.A.), 
Petre MIHAlLESCU („U* 
Craiova) și Constantin MA- 
TACHE (Progresul) — toți 
pentru Vagonul.

DIVIZIA B Î Gheorghe 
MANTA (Flacăra Moreni) 
pentru Oțelul Galați ; Con
stantin MANCIU și Ion ZAM
FIR (ambii de la Farul) pen
tru Portul Constanța și Paul 
NICOARA (Victoria Roman) 
pentru Ceahlăul P. Neamț.

Reamintim că perioada de 
transfer se încheie azi, la 
ora 21.

(47*68)
(48-62)

2
2
1

3
2
2

I I
Pe marginea remarcabilului 

rezultat, 1—1, obținut de echi
pa de fotbal a României, în 
fața puternicei reprezentative 
a Angliei, pe terenul acesteia, 
cunoscutul statistician Fr. Moi
ses, din Rupea, ne-a pus la 
dispoziție o serie de date in
teresante 
susținute 
gliei, pe

privitoare la jocurile 
de unsprezecele An- 
teren propriu.

★
După terminarea celui de-al 

doilea război mondial, mai bine 
zis din 1946 cînd și-a reluat ac
tivitatea competițională, între
ruptă timp de șapte ani, echipa 
națională a Angliei a susținut 
87 de meciuri pe teren propriu. 
Bilanțul „at home" este 
lent.
87 53 20 9 252—111 78-l«/. din

Cu țârile de pe 
nice :
Scoția (1947-67) 11 4 
Irlanda de Nord

11 8(1947—1967) 
Tara Galilor 
(1946-1967) 
Irlanda (49-27)

ll 10
2 1

Insulele

exce-

care : 
brita-

3 4 30-23 50 V.
2
1 
o

1 36—14 81.8
0 37—12 95.4
1 5— 3 50

Suedia
Elveția 
Italia (49-59)
Iugoslavia 
(50-66)
Austrta (51-65) 
Portugalia 
(51-66)
Beigla (52-64) 
Ungaria (53-65) 
R.F.G. (54-66) 
Danemarca (56) 
Spania (55-68) 
U.R.S.S. (58-67) 
Luxemburg (61) 
Polonia (63) 
Cehoslovacia 
(1966)
Bulgaria (68)
România (69)

TOTAL

0 1 
0
1

0
0

9-6 .66,6
9-1
4—2

100
75

4
3

2
1

2
1

O
1

75
50

țările britanice, 
fost adversară e- 
de fapt în tot

4
2
2
3
1
4
2
1
1

4
1
1
3
1
4
1
1
0

o 
î 
o

o 
o
1

o o 
o o

100
75
50

100

11-4
7— 2
4- 6
8- 3
5- 2 100 

0 0 11-3
0
0
0

1 
o
1

7—3
4—1
î—i

100
75

100
50

0
0
0

1
1
1

o 
o 
o

0—o
1—1
1—1

50
50
50

1
1
1

87 58 20 9 252—111

Din cercetarea tabelului de 
mai sus și a rezultatelor care

îi stau la bază, se desprind ur
mătoarele :

— Dintre 
doar Scoția a 
gală Angliei,
decursul istoriei întîlnirilor din
tre cele două țări. Galezii n-au 
obținut nici o victorie, Irlan
dezii — cei nordici și sudici — 
cite una.

— Stid-americanilor nu le-a 
mers pînă acum niciodată pe 
terenurile engleze.

— Dintre cele 23 de țări din 
afara insulelor britanice, care 
au vizitat. Albionul după anul 
1946, doar trei 
torioase, flecare 
dată (aceasta în 
rie a fotbalului
din 1863). Ungaria în 1953 <cu 
6—3) Suedia în 1959 (3-2) și 
Austria în 1965 (tot cu 3—2).

— 12 echipe au reușit cîte 
un meci egal la englezi acasă, 
iar Portugalia chiar două (1950: 
2—2 apoi în 1960 3—3). Notăm, 
în ordine, cronologică echipele 
care au realizat această perfor
manță :

au ieșit vic- 
cîte o singură 
întreaga isto- 
englez, dat'ind

DUMINICA. CUPLAJ
PE STADIONUL GIULEȘTI!

Duminică dimineața, stadio
nul Giulești găzduiește primul 
cuplaj fotbalistic.

în deschidere, de la ora 9,30, 
formația de tineret-rezerve a 
Rapidului primește replica dl* 
vizionarei C, S.N. Oltenița.

In al doilea joc al cuplajului, 
Rapid evoluează în compania 
echipei Progresul Brăila (divi
zia C).

I• MEDIOCRITATE ÎN PLUTONUL
« CÎTEVA CONCLUZII GENERALE • ECHIPA ROMÂNIEI NU TREBUIA SĂ LIPSEASCĂ | 

DE LA STARTUL TURNEULUI MASCULINTurneul feminin, privit mal ales prin prisma valorii echipelor șl 
apoi prin aceea a rezultatelor, a separat participantele — spre deo
sebire de băieți, la care s-a remarcat tendința nivelării — in două 
categorii. Prima cuprinde echipele U.R.S.S. și Japoniei care au 
dominat autoritar competiția, Iar cea de a doua restul formațiilor, 
asupra cărora Polonia a vădit o oarecare superioritate.superioritate.

DOI
Cu țâri neeuropene :

Argentina (51-60
Brazilia (56-63) 
Uruguay (64-66)
Mexic («1-60

8 3-1 100
5—3 75
2—1 75

JOCUL DIRECT A REPARTIZAT 
AURUL Șl ARGINTUL

HITACHI, care 
celebra echipă

Încă n-au 
prezentata 
NICHIBO.

Dacă ta aspectele sale indirecta 
duelul dintre echipele U.R.S.S. șl 
Japoniei s-a desfășurat In favoa
rea jucătoarelor nipone, care nu 
lăsaseră pe parcurs nici un set 
adversarelor, partida directă, din 
ultima zl, a consfințit victoria cla
ră șl meritată a sovieticelor. Ca
re au fost atu-urile învingătoare
lor ? O parte a specialiștilor apre
ciază că, atît la băieți cit șl la fe
te, echipele sovietloe au abordat 
meciurile decisive deplin consoli
date fizic și psihic, in timp ce 
adversarele lor șl-au zdruncinat 
acest echilibru, in ceea ce pri
vește turneul feminin, credem că 
observația nu este intrutotul fun
damentată. și vom încerca să ar
gumentăm. foloslndu-ne de păre
rile Iul Louis Poitout, director 
tehnic național al federației fran
ceze prezent la Mexico. Acesta, 
după ce arată că actualele cam
pioane olimpice au dobtndlt pe 
drept medaliile de aur ca urma
re a unei excelente comportări 
de ansamblu, explică factorii ca
re au determinat victoria, punînd 
față in față cele două echipe. Am
bele folosesc două ridlcătoare-co- 
ordonatoare abile șl 4 atacante 
înalte Media taliei este Insă mal 
mare cu 3 cm la formația sovie
tică (1,78 față de 1,75). Așa se ex
plică faptul că. ta meciul dintre 
ele, atacul sovieticelor pur șl sim
plu s-a jucat cu blocajul advers, 
depășlndu-1 prin lovituri puterni
ce. De asemenea, învingătoarele 
au beneficiat de forța puțin co
mună a trăgătoarelor, foarte 
eficace la pasele înalte, departe 
de fileu.

In apărare, ele au arătat un e- 
vident progres, începînd cu blo
cajul șl terminînd cu jocul din li
nia a doua. Succesul a fost asi
gurat șl ca urmare a totalei lor 
angajări fizice.

firmei 
egalat 
pînă tn 1964 de firma 
Nu dispun de disciplina și orga
nizarea învingătoarelor de la edi
ția precedentă a J.O."

Cititorii noștri îșl amintesc, de
sigur, că aceeași remarcă o fă
ceam șl noi cu prilejul turneului 
efectuat de voleibalistele de la 
Hitachi (selecționata olimpică a 
Japoniei pentru această ediție) In 
țara noastră. Ele au urmat drumul 
strălucitelor lor înaintase. dar

Inte de turneu, ceea ce a impie
tat asupra randamentului sporti
velor, mult mat susceptibile la 
condițiile altitudinii decit băieții.

în acest turneu. !n care rezul
tatele au fost tn ger.ere normale, 
exceptlnd pe cele ale Cehoslova
ciei, cel mal frumos salt l-a În
registrat formația peruvianâ (lo
cul 4).

PRIVIND AMBELE TURNEE-
Spuneam In comentariul ante

rior, că pregătirea echipelor parti
cipante la J.O. din Mexic a fost 
In general bună, evidențiind ten
dința de regrupare valorică a

COMENTARII OLIMPICE

FRUCTUL ÎNCĂ NECOPT

n-au ajuns la măiestria șl la ca
pacitatea fizică șl psihică a aces
tora.

De altfel, evoluția preollmplcâ 
șl rezultatele înregistrate atunci 
In fața unor echipe europene 
(U.R.S.S., R.D.G., Cehoslovacia șl 
Polonia) au lăsat impresia că ja
ponezele nu vor fi Invincibile E- 
chlpa va fi un fruct de cea mal 
bună calitate, a cărui maturizare 
— probabil — nu a fost așteptată 
de tehnicienii japonezi In toamna 
trecută. De fapt, ascensiunea e- 
chlpel de aur, Nlchibo, s-a ase
mănat cu cea a actualelor deți
nătoare ale argintului. Dublele 
campioane mondiale și cîștigătoare 
ale medaliilor de aur la Tokio, 
și-au început drumul in arena 
mondială tot printr-un loc 2 la 
C.M. din Brazilia. Așa cum a- 
daugă comentatorii, va fi însă 
greu ca Japonia să mai piardă 
următoarele competiții internațio
nale.

O SINGURA EVOLUȚIE SUB 
AȘTEPTĂRI: CEHOSLOVACIA

Echipa prezentată de Japonia în 
actuala ediție a J.O. a uimit pe 
specialiști datorită jocului specta
culos. flneței și vitezei execuții
lor, tehnicii Ireproșabile a tuturor 
jucătoarelor. Stilul lor este foar
te apropiat de acela al băieților, 
clștigători ai medaliilor de argint. 
Toți cel care au văzut șl celebrul 
sextet Învingător în două ediții ale 
campionatelor mondiale șl la O- 
llmpiada de la Tokio au situat 
însă actuala reprezentantă niponă 
mult sub nivelul celei dinții. Vor
bind despre voleibaliștii japonezi, 
Paul Zdenek remarca : „Ml-au 
plăcut cel mal mult. Dacă acțio
nează in liniște, le merge jocul 
șl reușesc combinații da maeștri. 
Este im deliciu să-i vezi. M-au 
decepționat oarecum jucătoarele

Dintre celelalte competitoare, 
net inferioare primelor două, po
lonezele s-au detașat oarecum. 
Spunem așa, deoarece clștlgătoa- 
rele medaliilor de bronz au Învins 
greu echipele Mexicului șl Core
ei (cu 3—2). Ba chiar erau pe 
punctul de a pierde partida cu 
coreencele.

O mare decepție a constituit e- 
chlpa Cehoslovaciei care pleca
se la Mexico cu obiectivul de a 
cuceri medalia de bronz, dar s-a 
trezit pe locul 6, in urma unor 
formații necreditate : Peru și Co
reea de Sud.

Revista pragheză de specialitate) 
„Volei șl baschet" explică locul 
necorespunzător ocupat de echipa 
Cehoslovaciei prin lipsa de con
centrare în partidele chele (to 
primul rind cu Polonia) și prin 
șederea Îndelungată tn Mexic, îna-

primelor 6—7 echipe masculine re
cunoscute pe plan mondial (in ca
re am Inclus, bineînțeles, șl re
prezentativa română, absentă la 
această ediție, deși cu dreptul 
ciștlgat. absență la care ne vom 
referi mai jos), precum șl o preg
nantă diferențiere la fete. Cum 
se explică totuși situarea turneu
lui olimpic de la Ciudad de Me
xico sub nivelul ultimelor com
petiții internaționale ?

Fără a mai vorbi de influența 
exhaustivă a altitudinii, al cărei 
efect a determinat o Instabilitate 
accentuată In evoluția multor e- 
chipe. vom sublinia în primul 
rînd procesul quasi general de 
întinerire a formațiilor Din ve
chile gărzi (exceptlnd formația 
masculină a R.D.G.) n-au mai 
fost păstrați decit 2—3 jucători. In 
medie, în fiecare lot reprezenta
tiv. și s-a văzut că această ope
rație nu s-a făcut lent, continuu, 
ci brusc, ceea ce a dus. In gene
re, la o încetinire a ritmului pro
gresiv.

De asemenea, unii specialiști 
consideră că turneul masculin a 
fost prea dur din cauza lungimii 
iul (numai 2 zile de odihnă). De 
aceea, el propun ca la Mdnchen, 
in 1972, să se împartă cele 10 e- 
chlpe tn 2 serii, din care să 
califice primele două pentru 
mifinale.

O altă sugestie interesantă 
referă la limitarea timpului 
joc : partidele să se joace tn 3
turi a cite 30 de minute (Inclusiv 
timpii morți șl întreruperile) A- 
ceasta pentru a evita meciurile cu 
durată de 2—3 ore. destul de nu
meroase 
olimpic

O

se

de 
se

șl obositoare la turneul 
din Mexic.

MARE ABSENTA: 
ROMANIA

E„...pa 
cîștlgase 
Jocurile

Lșinoastră masculină 
dreptul de participare 1» 
Olimpice din Mexic ca

urmare a ocupării locului 3 la 
„mondialele" din Cehoslovacia. tn 
1966. Dar, spre uimirea opiniei 
publice. In ajunul Olimpiade', s-a 
anunțat forfalt-ul reprezentativei 
române. Hotârîrea a fost dictată 
de evoluția necorespunzâtoare a 
voleibaliștilor noștri la campio
natele europene de la Istanbul 
(1967). de insuficienta lor pregâtl- 
re ulterioară reflectată de rezul
tatele obținute în turneele preo- 
ltmpice din R.D.G. șt Polonia. La 
sugestia antrenorilor lotului, s-a 
considerat câ. particlplnd la J O. 
Si clasindu-se pe un loc de peri
ferie, voleiul românesc și-ar fi 
Știrbit din prestigiul său Credem 
lnsâ câ șl l-a știrbit tocmai prin 
nepartlcipare. (Acest lucru a fost 
arătat de ziarul nostru In comen
tariile dinainte de Olimpiadă). Și. 
la urma urmei, după nivelul la 
rare s-a desfășurat turneul olim
pic, echipa română avea — du
pă cum mulți specialiști pre- 
zențl tn Mexic au considerat — 
șanse mai mari decit se aprecia
se. Iar unii dintre cel care au 
fost Împotriva participării susțin 
astăzi că ea avea șanse chiar șl 
ta locul I (I). De fapt, șl înain
tea C.M.. Încheiat prin cucerirea 
locului doi, au existat destule 
voci pesimiste. Șl, totuși...

Forfalt-ul României — o veri
tabilă surpriză in lumea volelba- 
listică — Impune acum condiții 
deosebit de dificile pentru forma
ția noastră tn ceea ce privește ca
lificarea la Olimpiada din 1972 : 
ocuparea unuia din cele 
locuri la C.M. din Bulgaria (1979) 
care pot asigura pașaportul pen
tru Mdnchen. Dar. nu trebuie ui
tat faptul câ șl țara organizatoa
re tlntește un loc șl terenul pro
priu ti sporește șansele. Apoi,
pentru celălalt loc sînt atitea
pretendente valoroase (Cehoslova
cia, R.D.G., iugoslavia. Ungaria, 
etc.). Echipa noastră mal are to
că o șansă la campionatele euro
pene din Italia (1971). Dar șl aici 
există mari dificultăți, fiind vor
ba numai de un Ioc (șl. Iarăși, ci
te pretendente I) care asigură ca
lificarea...

Acum... faptele sînt consumate 
șl prelungirea oomentarlilor to le
gătura cu ce n-a fost, dar putea 
să fie, nu-șl mal are rostul.

Experiența căpătată — din pă
cate, to urma unor greșeli destul 
de grave — va fi. credem, o lec
ție serioasă (ultima, să sperăm 1) 
pentru u învăța că nu numai re
zultatele nefavorabile, ci mai ales 
abandonarea luptei constituie o 
semnificație a slăbiciunii. Fede
rația are datoria să facă totul 
pentru a restabili prestigiul 
zdruncinat ai voleiului nostru, 
să-1 ridice pe pozițiile fruntașe o- 
cupate cu ani In urmă.

două

Aurelian BREBEANU
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Co Selecționate

1 1 8 0 8-2 100
4 8 1 8 11-2 87,5

1931 : Franța 2—2, Austria 2—2 
1953 : Selecționata F.I.F.A. 4—4 
1959
1963
1964 : Belgia 2—2
1966 : Polonia 1—1, Uruguay 0—0,
Cehoslovacia 0—0

2—2
1988 : Bulgaria 1—1
1969 : România 1—1

Italia 2—S 
Brazilia 1—1

FOTBAL 03
• După ce a stat mai mult pe 

(ușă te F.C. Argeș, Cornel Pav- 
lotnci, obfintnd cuvenita dezle
gare din partea clubului piteș- 
tean, a cerut transferul la Pe
trolul, club la care și-a expri
mat dorința si joace încă de 
acum 2—3 ani. Dai fiind însă 
faptul cd in actualul campionat 
Pa vioriei a jucat sub culorile 
clubului piteștean, asupra trans
ferării lui urmează să hotărască 
Biroul federal.

Pavlovici pare hotărît, ori
cum, să facă un „come-beack" 
tn fotbalul nostru, unde, tn 
urmă eu ctțiva ani, a ocupat o 
poziție fruntașă, fiind selecțio
nat și tn echipa națională. Să 
nu rămină, insă, totul o simplă 
afirmație...
• Marți, 4 februarie, la sediul 

Federației române de fotbal va 
avea loc tragerea la sorți a 
„16“-imilor „Cupei României", tn 
care intră în joc și echipele de 
divizie A. De altfel, acesta este 
momentul cind competiția 
tră, cu adevărat, tn ațenția 
bitorilor de fotbal, gata să 
registreze marile surprize
care le oferă, la fiecare ediție, 
confruntările dintre formațiile 
fruntașe și cele din categoriile 
inferioare.

Să vedem ce vor hotărî sor
ții, ce meciuri vom vedea la 
5 martie, cînd este fixată dispu
tarea acestei etape de cupă. 
Orice nemulțumiri în legături 
cu partidele ce vor ieși la sorți 
vor trebui adresate... actrițelor 
Vasilica Tastaman-Jenei și Ste
la Popescu, care au fost invi
tate să oficieze acest ceremo
nial.

0 Toată lumea a văzut filmul 
meciului Anglia—România de 
pe Wembley ? S-ar spune că da, 
ținînd 
nit de 
durile 
la noi.
le excepții. Este vorba de paslo-

nații soccerului din Cimpina, 
care au învîrtit degeaba butonul 
televizorului, tn ziua aceea, 
I.R.C. Cimpina a oprit... cu
rentul, argumentând, după cum 
ne scrie cititorul 
din Cornu de Jos, 
este „zi de odihnă, 
ochii la televizor, 
sportive".

tn încheiere, cititorul nostru, 
vorbind în numele unui grup 
de „microbiști" cîmpineni, soli
cită retransmiterea acestui film.

Retransmitem cererea Televi
ziunii.

Gicu Lazdr, 
câ duminica 
nu de căscat 
la emisiuni

LOTO

1967 : U.R.S.S.

Iată și cîteva dintre scorul 
rile cel© mai categorice obți
nute de englezi pe terenul lor 
propriu : Olanda 8—2 (1946), El
veția 6—0 (1948), Irlanda de 
Nord 9—2 (1949), Belgia 5—0 
(1952), Scoția 7—2, U.R.S.S. 5—0 
(1958), Scoția 
8—0 (1961),
8—3 (1963).

9-3 <1961), Mexic 
Irlanda de Nord

Fr. MOISES

PRONOSPORT
MARI CÎȘTIGATORI
LOTO-PRONOSPORT

TRAGERILE DE AZI

in- 
iu- 
î ri
pe

seama de interesul stir- 
această partidă în rin- 

amatorilor de fotbal de 
Cunoaștem, însă, și une-

De la începutul anului 1969 
și pînă azi au fost înregis
trați următorii mari cîștigă- 
tori:

200.000 lei: Păduraru Du
mitru, corn. Berceni, jud. Pra
hova (la Loto);

173.554 lei i Osman Osman
— Brăila — (la Pronoex- 
pres);

142.804 lei i Grosu Zaharia
— Constanța — (la Loto) ț

130.701 lei i Moldor loan — 
Timișoara — (la Loto);

91.837 lei i Ciolac Dimitrie
— Brașov — (la Pronosport);

86.777 lei i Mihai Teodoru
— Galați — (la Pronoex- 
pres) ț

79.515 leii Ciobanu Mir
cea— orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — (la Pronosport);

77.226 lei: Sabău Pavel — 
Baia Mare — (la Pronosport).

Au mai fost atribuite 77 
autoturisme, excursii în 
U.R.S.S. — Asia Centrală, 
în R. P. Bulgaria — Nisi
purile de aur. precum și nu
meroase premii în bani.

• Tragerea Loto de azi va 
fi televizată în direct 
Studioul televiziunii, 
ora 18.

din 
la

• Tragerea la sorți a ex
cursiilor atribuite la tragerea 
excepțională Loto din 21 -a- 

nuarie 1969 va avea loc tot 
azi. începînd de la ora 19,30, 
în sala Clubului Finanțe 
Bănci, din Capitală, str. 
Doamnei nr. 2.

• La 5 februarie 1969 are 
loc un nou concurs special 
Pronoexpres după formula 
tehnică „5 din 45 *. SE ATRI
BUIE : autoturisme in nu
măr nelimitat. 20 autoturis
me prin tragere Ia sorți și 
50 excursii la Istanbul. Se 
mai atribuie numeroase pre
mii tn bani.

MARȚI. 4 FEBRUARIE 
1969, ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR.

C.FR
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'CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ZURICH

Snnternaționa
IONEL DRÎMBĂ nr. 1!

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI ÎNAINTEA MECIULUI CU ROMÂNIA

Revista „SPORTOWIEC” din 
Varșovia a publicat, recent, tra
diționalele sale clasamente ale 
celor mai buni scrimeri ai lu
mii. In cele ce urmează, vom 
reda cele mai importante pa
saje din comentariul care înso
țește clasamentele feminin și 
masculin la floretă.

Floretistele sovietice au do
vedit, încă o dată, că nu au 
concurență, cucerind, fără drept 
de apel, medalia de aur la Me
xico. Succesul echipei a fost 
completat de triumful strălucit 
al Elenei Novikova, o trăgătoa
re în vîrstă de 21 de ani. între

IONEL DRlMBA

locului 1 în clasamentul revis
tei noastre pe 1967, Alexandra 
Zabelina (eliminată în al doi
lea tur la Mexico).

Comparînd clasamentul de 
anul trecut cu cel din anul olim
pic, se constată mari schimbări 
în ierarhia floretistelor. In afa
ră de marea revelație care a 
fost Elena Novikova, figurează 
încă cinci nume noi. Au rămas, 
însă, în afara clasamentului, 
Zabelina (U.R.S.S.), Ragno (Ita
lia), Bobiș și Szakoviks (Unga
ria), Depetris (Franța), Iencic 
(România). Nu constituie o sur
priză revenirea printre primele 
zece a trăgătoarelor Gorohova 
și Samușenko, nici chiar cea a 
francezei Gapals. A ajuns, în

car» s-a hotărît st revină pe 
planșă în anul ollmplo, eonsoll- 
dtnd, astfel, considerabil, repre
zentativa Franței.

Lista individuală o deschid 
românul Drîmbă și maghiarul 
Jeno Kamuti, deținătorii meda
liilor de aur șl, respectiv, de 
argint. De altfel, Drîmbă a avut 
un an întreg foarte bun. Ka
muti ocupă poziții fruntașe de 
trei ani în clasamentul nostru 
iar, cu un an în urmă, a fost 
vicecampion mondial la Mont
real.

In anul trecut, s-a produs o 
nouă regrupare in rîndul elitei 
mondiale 
al cărei 
înalt, a 
că. De

să

nâ spre o participare în gra
pa C, socotind că de acolo ar 
fi punctul de plecare »pre a 
redresare).

Palmaresul echipei naționa
le din actualul sezon este mo
dest i un mec) egal (4—4) cu 
o selecționată de mîna a doua 
din S.U.A. și ultimul loc în 
«Cupa Spengler” 1 După com
portarea foarte slabă în „Cu
pa Spengler”, desfășurată la 
Davos, au fost luate cite va 
măsuri. Unii jucători ai echi
pei naționale care și-au petre
cut timpul în cafenelele și ba
rurile din Davos, în zilele pre
mergătoare meciurilor au fost 
excluși din lot S-a renunțat, 
de asemenea, la serviciile an
trenorului Pelletier și a altor 
doi membri din conducerea 
tehnică a echipei, care au to-

lata
meciul

PORTARI i Rigolet (Chaux- 
de-Fonds) ți Clero (Servette).

apărători i
Sgualdo. FQrer (toți_ de 
Shaux-de-Fonds), 
(Slerre).

ÎNAINTAȘI i
TOrler, Henry (toți de la 
Chaux-de-Fonds), Uli Luethi, 
Stambach, Pilier 
Chaux-de-Fonds),
Berger, Pousaz (toți de la 
Chaux-de-Fonds).

Rezerve i Giroud și Joris 
(ambii de la Servette Gene
va).

lotul elvețian pentru 
cu România I

Hnguenin, 
la 

Hensen

Reinhard,

(Kloten- 
Dubois,

Joi dimineața au pără
sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Ziirich, jucătorii din 
echipa reprezentativă de 
hochei a țării noastre, care 
astăzi, în localitatea Thun 
va întîlni selecționata El
veției. Pentru acest meci 
ca și pentru întâlnirea re
vanșă, ce se va disputa 
mîine la «haux-de-Fonds 
antrenorii V. Nowacek, I 
Tiron și Șt. Ionescu au se 
lecționat următorii 17 ju 
cători: Dumitraș, Stoicu- 
lescu (portari); Varga, Io- 
niță, Făgăraș, Sgîncă III 
Pop (fundași), G. Szabo 
Calamar, I. Szabo, Pană 
Florescu, Bașa, Stefano' 
Biro, Gheorghiu, Huța nu 
(înaintași).

In cazul cînd nu vor fi 
perfectate alte întîlniri în 
Elveția, lotul român se va 
reîntoarce în țară luni, ur- 
mînd a-și continua pregă 
tirile în Poiana Brașov.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
SPORTOWIEC - VARȘOVIA

fine, în acest clasament, tînă- 
ra și talentata suedeză Palm. 
Am inclus-o, firește, chiar dacă 
ea deține, încă, un loc mai slab, 
pe neașteptata vicecampioană 
olimpică, mexicanca Roldan.

Clasamentul anului olimpic a 
pus destule probleme, deoarece 
în afară de primele două flo
retiste care conduceau net, res- 
•tul scrimerelor fruntașe au avut 
doar succese sporadice.

In clasamentul pe echipe a 
fost determinant turneul olim
pic care a confirmat, de altfel, 
rezultatele din restul anului 
1968. In comparație cu anul 1967 
au avut rezultate mai slabe flo- 
retistele din Italia și Polonia, 
în schimb s-au clasat mal bine 
trăgătoarele Franței.

★
Spre deosebire de trăgătoare, 

floretiștii sovietici au avut un 
sezon nesatisfăcător. De mulți, 
mulți ani, nu s-a mal întîmplat 
ca în lista primilor zece să In
cludem doar un singur floretist 
sovietic și acela abia pe locul 
VII (Sveșnikov). Pe echipe, so
vieticii au cucerit, de asemenea, 
doar medalia de argint. Pe echi
pe, poziția de frunte a revenit 
francezilor (învingătorii polo
nezilor în semifinală, după o 
victorie destul de norocoasă, cu 
9—7). Trei francezi — Noel.

FLORETA — FEMININ
INDIVIDUAL : 1. Elena Novikova — U.R.S.S. (—): 3. Ildlko Rejto 

— Ungaria (4—5); 3. Galina Gorohova — U.R.S.S. (—); 4.-5. Kerstin 
Palm —• Suedia (—); Tatiana Samușenko — U.R.S.S. (—); 8.-7. 
Brigitte Gapals — Franța (—); Pilar Roldan — Mexic (—); 8.—16. 
Ileana Drîmbă ^- România (7); Olga Szabo — România (4—5); Held! 
Schmidt

PE ECHIPE :
Franța (6); 5.
8. Mexic (—);

R.FG. (8).1. U.R.S.S. (1); 3. Ungaria (3); 3. România IS); 4. 
R.F. a Germaniei (7); 6. Italia (4): 7. Polonia (4); 
9. Marea Britanle (8); 18. R.D. Germană (»—«).

FLORETA MASCULIN

(1); 3. Ungaria (3); 3. România (3);

(»—IS); L Jeno Ka- 
Franța (—); 4—5-
Revenu — Franța 

__ ______ , .. Gherman Svesnîkw
— ; 8.—10. Adam Llsewskl — Polonia <—): He-.raburo 
Okawa — Japonia (—)•: Ryszard Parulskl — Polonia (4). Mib.a: Țiu
— România (—).

PE ECHIPE: 1. Franța (4—5): 3. U.R.S.S. (1): 3. Polon, a ri): ♦. 
România (2); 5. Ungaria (6): 6-7. Japonia (4—5): R F. a Germanie: 
(7—8); 8. Italia (7—8); 9. Marea Britanle fl): IS. SU.A. fl»'.___

N.R. în paranteze este menționat locul ocupat tn clasament — 
precedent

INDIVIDUAL 
mutl — Ungaria (2—3); 
Jean Claude-Magnan — 
(9—10); 6. Witold Wojda 
— U.R.S.S (2-3); 8.- —.

: 1 Ionel Drîmbă — România
3. Christian Noel — 
Franța (—); Daniel 
— Polonia (—); 7.

primele zece floretiste și-au mai 
înscris numele Gorohova și Sa
mușenko, în schimb, nu am in- 
tlus-o pe campioana mondială 
de anul trecut și deținătoarea

Magnan și Revenu — au ocu
pat, de asemenea, locuri bune 
în clasamentul nostru: III, IV 
și V. Fără îndoială, francezii 
îi datorează mult lui Magnan.

ADMIRAȚIE PENTRU
(Urmare din pag. 1)

Chiar și printre oamenii care 
încă n-au văzut România, se 
manifestă un interes sporit de 
lecturi sau povestirile prieteni
lor. Hans Herzig, directorul ho
telului „Cervinia" (și mulți al
ții) menționează, cu respect, 
numele savantei dr. Ana Aslan, 
devenit cunoscut aici după un 
larg interviu televizat în Italia. 
Ziaristul local Silvio Alfieri, 
meloman convins, ne vorbește, 
cu admirație, de tradiția mu
zicală românească, de la George 
Enescu și Dinu Lipatti (pe care 
l-a cunoscut în Elveția), pînă 
la vocea de aur a lui Nicolae 
Herlea. Funcționarii de bancă 
Mario Martini și Giuseppina 
Landi din Florența, aflațl aci 
în vacanță, își exprimă dorin
ța de a-și petrece concediul de 
vară cu un întreg grup de co
legi pe țărmul românesc al Mă
rii Negre. Șl tînărul desenator 
tehnic Vittorio Stetanoli, pes
car amator, dar pasionat, vrea 
să-și încerce șansa în apele 
României de care a auzit nu
mai lucruri bune. Despre fru
musețile țării noastre, despre

realizările pe plan economic și 
social, ne-a întreținut, înde
lung, Cesare Bonvini, secreta
rul general al F.I.B.T. care a 
rămas impresionat după vizita 
sa în România. Funcția îl în
deamnă să insiste, firește, asu
pra problemelor specifice bo
bului : „Este necesar să faceți 
din Sinaia nu numai o acade
mie a bobului românesc, ci — 
față de penuria de piste de cla
să din Europa 
tru al bobului 
tradiția dv. în 
toate șansele,
respectul de care se bucură țara 
dv., este mai mult ca sigur că 
într-un viitor apropiat vi se va 
acorda organizarea unui mare 
campionat”.

— un mare cen- 
intemational. Cu 
acest sport, aveți 
iar în raport cu

★
Cu prilejul antrenamentelor 

de astăzi, (n.r. Ieri), ultimele 
Înaintea campionatelor care în
cep sîmbătă, echipajele româ
nești au realizat, din nou, cel 
mai buni timpi în cele două 
manșe. Formațiile folosite au 
fost, în manșa I, Fanțuru. Tau

BOBERI AȘTEAPTĂTINERII NOȘTRI
OPTIMIȘTI CAMPIONATUL EUROPEAN
CORTINA D’AMPEZZO, 30 

(prin telefon). — Echipajele 
de tineret ale României afla
te la Cortina au realizat în 
ultimele doua manșe de an
trenament plecări și timpi 
intermediari foarte buni. Fa
ță de viteza cea mai mare 
realizată de echipajul iu
lian, 1:26,6. echipajul condus 
de Niculescu a obținut al șa
selea timp, cu 1:27,33. Cele
lalte echipaje românești t 
Stavarache 1:28,20, Panaites- 
cu 1:28,30. Vineri va avea 
loc un nou antrenament, ur- 
mînd ca sîmbătă și dumi
nică să se dispute campio
natul european pentru tine
ret. Favorite sînt, firește, for
mațiile IUliel. Austriei șl 
Elveției, care însumează un 
număr mai mare de cobotîri, 
tntrucît unii și-au ținut chiar

campionatele naționale aci. 
Cu toate acestea, antrenorii 
Tita Rădulescu și Henri Enea 
care colaborează bine, sînt 
optimiști și speră că elevii 
lor se vor clasa onorabil.

a floretei masculine, 
nivel, și așa foarte 
continuat să creas- 
fapt, doar floretiș

tii sovietici au înregistrat o 
oarecare scădere, în schimb, pe 
lîngă excepționalii francezi, po 
lonezl șl români, au progresat 
net ungurii, iar japonezii și 
vest-germanii s-au alăturat, și 

fruntașilor. „Extraclasa” 
din urmă 
englezi și

el, XVUULttȘLlOL.
mondială este ajunsă 
și de către Italieni, 
americani.

Pe lista primilor 
ajuns, în sfîrșit, japonezul Oka- 
Wa și tînărul român Țiu (dato
rită calificării lui în finala 
olimpică).

Imediat, în urma primilor 
zece, pot fi clasificați cel de-al 
doilea floretist sovietic, Șișikin 
(al II-lea la Bologna), precum 
și românul Mureșanu (VII—Vm 
la Mexico). In schimb, campio
nul mondial de anul trecut, de 
la Montreal, Putiatin (U.R.S.S.), 
a avut un an slab, probabil din 
cauza contuziei grave pe care a 
ruferit-o, în urmă cu un an, tn 
turneul preollmplc, la Mexico.

în clasamentul pe echipe am 
ținut seama de ordinea prime
lor cinci locuri din turneul olim
pic.

zece au

O.F.K. BEOGRAD
EINTRACHT FRANK-Șl

FURT ELIMINATE DIN 
.C.O.T.* !

Peste 3SSM de spectatori au 
urmărit la Izmir returul medu
lui dintre GOstepe isartr *1 OJ K. 
Beoerad. din -Cupa oreșel-rr tir- 
gurf”. Fotbaliștii turci au cbțmut 
victoria cu «corul de 3—• <>—•>. 
cailflclndu-se In sferrur.le de fi
nală. deoarece In primul joc mar- 
caseră un gol tn deplazare 0—1 
pentru O.FJC).

La Frankfurt pe Main. în ace
eași competiție, echipele Emtracbt 
Frankfurt șl Atletico Bilbao au 
terminat la egalitate : 1—1 (1—1). 
(în primul med : 1—» pentru Bil
bao. care s-a cabtcat pentru 
sferturile de finală).

AI Tg KZITTATT :
în —ihmw .Cupei As-.»:* : 

Mereabl Te» Avtr — Myeore Gn- 
dta) •—1. în fina A. Maceabl va 
juca ev Y»rg Zee (Coreea de 
Sud).

• Ertypa Jlrst Vienna* va !n- 
ffinl la Br'grre formația MilUona- 
rtos. după ce a Juca-, la Caii, 
unde a terminat la egalitate (1-1) 
cu eeh’.pa Deportivo șl a Învins In 
de-ă partide cu 2—1 pe F.C. Bar
celona din Ecuador.

IO DINARI
PENTRU FIECARE MINUT
Clubul Radnickj din Nlș (Iugo

slavia) a instituit un original re
gulament privind punctualitatea

ROMANIA
șeneanu, Țancov, Neagoe, iar 
în a Il-a, Panțuru, Țancov, 
Pușcaș și Focșeneanu ca frî
nar. Dar, evenimentul cel mai 
semnificativ al zilei este sosi
rea. la Cervinia. a celebrului 
frînar al lui Eugenio Montl, du
blul campion olimpic, De Paolis. 
De altfel, prezența sa la frînele 
echipajului Italia II a făcut ca 
acesta să realizeze timpii se
cunzi ai zilei. Iată primele trei 
rezultate: 1. România (manșaI) 
6,36—49,53—1:16,32 ; manșa a 
II-a: 6,32—48,54—1:14,77, total
2:31,09. 2. Italia II cu Frigo pi
lot și De Paolis frînar, manșa I 
6,24 — un start excelent la care 
se vede contribuția frînarulul 
de clasă — 49,44—1:16,39 ; man
șa a II-a: 6,28—48,85—1:15,41, 
total: 2:31,80. 3. R.F. a Germaniei 
I 6,47—49,71—1:16,57 ; manșa a 
II-a: 6,31—48,33—1:15,41, total 
2:31,98.

Rezultatele mal ilabe din 
manșa I se datoresc stratului 
de zăpadă care a continuat să 
cadă în timpul nopții. Tot as
tăzi a avut loc tragerea la sorți 
pentru campionatul european 
care începe sîmbătă șl la care 
vor participa 15 echipaje re- 
prezentînd 9 țări (Anglia, R.F. 
a Germaniei, Elveția, Franța, 
Austria, Italia cu cîte două e- 
chlpaje, România, Japonia și 
Spania cu un singur echipaj).

Ordinea plecărilor în cele 4 
manșe este destul de avanta
joasă pentru echipa noastră: 
1—8 ; 11—15 ; III—8 ; IV—1.

Principalii adversari ai echi
pajului românesc se arată a fi 
boburile conduse de italienii 
Frigo și Servadei, vest-germa- 
nul Pitka și austriacul Delle 
Karth.

Prezentarea echipei de ho
chei a Elveției, care va în- 
tflni selecționata României (azi 
la Thun și la 1 februarie la 
Chaux-de-Fonds), o voi in- 
cepe cu e curiozitate i marea 
majoritate a jucătorilor din 
.națională” sînt component! 
ai echipei Chaux-de-Fends, 
care pentru a cuceri actualul 
campionat mai are nevoie 
doar de două puncte. Poate 
pentru unii acest lucru consti
tuie un fapt obișnuit, dar la 
noi, în Elveția, nu s-a mai 
întîmplat ca echipa reprezen
tativă de hoched să fie alcă
tuită pe scheletul unei forma
ții de club. Acum, situația 
este de așa natură încît echi
pele din partea germană sau 
italiană a Elveției nu au ju
cători în formă, capabili
îmbrace tricoul național. A- 
cesta ar fi motivul obiectiv 
al problemei, dar mai este 
unul... subiectiv1 ca antrenor 
al echipei naționale a func
ționat pînă nu de mult ca- 
nadianul-francez Gaston Pel
letier, care în același timp 
este și... antrenorul clubului 
Chaux-de-Fonds. , ,

Realitatea în hocheiul elve
țian este destul de alarman
tă. De ani de zile, echipele 
noastre de club și, bineîn
țeles selecționata țării, se află 
în anonimat. Din această cau
ză numărul spectatorilor sca
de în mod vertiginos, condi
țiile materiale ale cluburilor 
și jucătorilor sînt din ce în 
ce mai precare. Părerea una
nimă a specialiștilor este că 
hocheiul elvețian nu va ieși 
din impasul în care a intrat 
fără a se lua unele măsuri 
organizatorice și tehnice ra
dicale, menite să redreseze a- 
cest sport care a cunoscut o 
tradiție glorioasă în țara can
toanelor.

Meciurile cu România sînt 
un ultim 
cidă dacă 
poete să 
în grupa
mondial. (Multe păreri încli-

test menit să de- 
selecționata Elveției 
evolueze cu succes 
B a campionatului

Jucătorilor la antrenamente. P 
tru fiecare minut întirz ere 
antrenament. jucătorii plătesc 
amers-lă de 1» dinari !

SC HNEL LINGER 
DIN NOU PE TEREN

Ttmp de peste două luni, cele
brul î-r.da» a! eeîrpe-. Milan. 
Seh-elt-.zer a Itpstt din formația 
sa din cauza troet întinderi de U-ei

MrtKol suedez Gosru Ag- 
crrik. care IMS stadiu» 
diferitei» eondlti, fizio'oșiee 
ale Jeeăsarilor de fotbal din 
Saedix, «firmă că aceștia ar 
da randament* superioare in 
competiții da*â ar bea mai 

apă irit tnaime cit și in 
timpaJ meciurilor. Organismul 
fiecărui Jucător de fetbaL. «pu
ne eL p**rti* In timpul una 
meci in medie doi litri de apă. 
pe eare ra le eumpensează. 
Organismul fotbalistului are 
insă nevoie de această apă. 
pentru un randament maxim, 
în mod normat, a stabilit dr. 
Agnevik. înainte de meci și 
după prima repriză un fotba
list bea numai circa jumătate 
de litru de apă.

Jurg CASANOVA
redactor la „Sport” Zîirich

tricouri albaO fază din meciul Finlanda — Elveția (7—4), disputat în „Cupa Spengler'", 
elvețienii Huguenin, portarul Clerc și Furer. 

lerat aceste stări de lucruri. 
Ca nou antrenor al echipei 
a fost angajat cehoslovacul 
Kobera.

gamente. Acum Schnellinger șl-a 
reluat locul în echipă fiind com
plet restabilit.

SCHIMBĂRI în progra
mul ENGLEZILOR

Din cauza campionatului mon
dial din Mexic (31 mai — 21 iunie 
1970) campionatul Angliei precum 
și .Cupa Angliei- se vor termina 
plnă la 25 aprilie, caz unic In 
istona fotbalului insular. Apoi, 
jucătorii din lot vor primi o scur
tă vacanță după care vor intra 
in cantonament. Sir Alf Ramsey 
intenționează să Întreprindă un 
turneu In America latină și. In 
vederea aclimatizării, să se insta
leze cu echipa In Mexic cu cel 
puțin două sâptămlni înaintea În
ceperii meciurilor.

ACCIDENTE MORTALE 
ÎN ITALIA

în u’tmui timp, doi Jucători a- 
maton din Italia s-au accidentat 
mortal. într-un mecj disputat la 
Roma. Giulio Ansuinj s-a ciocnit 
cu un adversar și a suferit o co- 
moție cerebrală. La puțin timp, 
el a decedat. Lino Zuin din Vi
cenza, bucurindu-se de golul mar
cat de echipa sa s-a agățat de 
bară, care s-a rupt și i-a căzut 
pe cap ! în urma acestui accident 
a murit pe loc î

Bogdana Diaconescu aruncă cu ușurință la panoul lui Akade- 
mik, dar mingea va ocoli de astă-dată coșul advers 

Fotoi B. VASILS

PRAGA >0 (Agerpres). — 
Le Dunajska Streda, tn .Cu
pa ligii europene”, la tenis 
de masă, selecționata Ceho
slovaciei a dispus cu 4—8 de 
reprezentativa Angliei.

Iată rezultatele tehnice în
registrate (primii sînt trecuți 
sportivii cehoslovaci): Sta
nek—Neale 21—14, 21—12;
Kollarovits—Barnes 21—19, 
21—10 ; Ilona Vostova—Fa- 
renza Matthews 21—9, 21—12; 
Stanek, Miko—Barnes Neale 
21—17, 13—21. 20—22 ; Sta
nek, I. Vostova—Barnes. F. 
Matthews 16—21, 21—13,

18—21; Kollarovits—Naala
18—21, 19—21 | Stanek—Bâr
ne» 22—20, 21—23. 21—10.

ALEXANDRA NICOLAU «.
CONDUCE LA

HAGA, 30 (Agerpres). — Re- 
mizînd în runda a 9-a cu polo
neza Litmanowicz, românca 
Alexandra Nicolau a trecut pe 
primul loc în clasamentul tur
neului de șah de la Beverwijk. 
Nicolau totalizează 6*/a p, fiind 
urmată de Timmer — 6 p (1), 
Vokralova — 6 p etc. în runda 
a 9-a. Vokralova a cîștigat la 
Timmer, iar Vrecken la Van 
der Giessen. Remize: Ivanka- 
Tuk și Hellwig-Gutierrze.

în turneul maeștrilor, Victor

BEVERWUK
Ciocîltea (cu piesele 
remizat cu iugoslavul 
Clasament (după 13 
1. Honfi — 9‘/j p (1), 
jița — 9‘/3 p, 3. Vesterinen — 
9 p, 4. Scholl — 8 p (1), 5. Cio
cîltea

în grupa marilor maeștri, 
după
nik
(U.R.S.S.) cu cîte 9*/3 p (1), ur
mați de Benko (S.U.A.), Keres 
(U.R.S.S.) — 9 p etc.

— 8 p etc.

albe) a 
Kurajița. 

runde) : 
2. Kura-

13 runde, conduc Botvin- 
(U.R.S.S.) și Gheller

DUBLA VICTORIE
(Urmare din pag 1)

17 puncte, și dacă după reluare, 
arbitrul bulgar Abadjian nu ar 
fi dictat o decizie de-a dreptul 
revoltătoare, care a dus la eli
minarea lui Savu și, implicit, 
la descompletarea unui cvintet 
ce se dovedise pînă în acel 
moment irezistibil, napolitanii 
ar fi plecat din sala Floreasca 
cu o dureroasă infrîngere. Așa, 
însă, ei au reușit să tempereze 
avîntul bucureștenilor, să punc
teze din cînd în cînd, îndeosebi 
prin cei doi jucători de culoa
re, evitînd catastrofa care se 
profila. Scor final: 95—77 (45— 
28) în favoarea Stelei. Au mar
cat, : Tarău 8, Nosievici 25, 
Savu 14, Dimancea 10, Gheorghe 
2, Iecheli 28, Czmor 8 de la în
vingători și Gavagnin 9, Bufa- 
lini 6,- Williams 23, 
Franklin 18, Abbate 
vlnși.

Vittori 15,
6 de la în-

★
In deschiderea 

internațional 
desfășurat aseară în sala 
Floreasca, campioana feminină 
a României a realizat o victo
rie destul de clară asupra re
prezentantei Bulgariei, Akade- 
mik Sofia : 74—63 (44—37). De 
fapt, trebuie precizat că apre
cierea de mai sus se referă mai 
mult la maniera de joc, la fap
tul că bucureștencele au avut 
inițiativa majoritatea timpului 
și mai puțin la diferența de 
scor care, pentru un meci în 
„Cupa campionilor europeni”, 
așa cum a fost cel de aseară, 
spune ceva, dar nu suficient 
pentru a fi siguri de victoria 
generală în întîlnirea cu cam
pioana Bulgariei.

Referitor la desfășurarea 
propriu-zisă a partidei, trebuie 
«pus că la început Inițiativa a 
aparținut oaspetelor care au 
condus cu 7 puncte. Fie că în
călzirea nu a fost suficientă, fie 
că au fost surprinse de apăra
rea în zonă aplicată de adver
sare, cert este că jucătoarele

cuplajului 
baschetbalistic 

aseară

noastre au intrat greu în ritm. 
Ceva mai tirziu s-a petrecut to-^S 
tuși și acest lucru și, ca ur- 
mare, tabela de scor a suferit 
modificări substanțiale în fa
voarea Politehnicii. Intercepți
ile, contraatacurile, aruncările 
de Ia semidistanță au făcut ca, 
în cîteva minute, scorul să de
vină egal și apoi să fie favora
bil campioanelor noastre. Ace
lași aspect l-a avut și repriza 
secundă în care Politehnica a 
continuat să domine, dînd Im
presia că va cîștiga la mare 
diferență. Dar, scăderile din fi
nal, mai bine zis din minutul 10 
pînă la încheierea meciului, scă
deri manifestate prin pase gre
șite, aruncări ratate (ca și oas
petele, de altfel) determină re
zultatul final de numai 11 punc
te în favoarea studentelor noa
stre.

Au înscris: Diaconescu 13, 
Dumitrescu-Georgescu 6, Taflan 
6, Ciocan 14, Vogel 23, Ghiță 12 
pentru Politehnica, respectiv 
Manikova 4, Kafalieva 14, Mo
rava 14, Dudeva 14, Penceva 8, 
Gheorghieva 9. Au arbitrat V. 
Kasatikov (U.R.S.S.) și A. De- 
key (Ungaria).

D. STANCULESCU

VOLEIBALIȘTII ROMANI 
ÎN ÎNTÎLNIRI

INTERNATIONALE
continuarea turneului intre-în ____  ___________ .

prins In țara noastră, voleibaliș
tii de la Dlnamo Tirana au In- 
tllnit Ieri la Bacău echipa locală 
Viitorul. Victoria a revenit greu 
localnicilor cu 3—1 (13, —16. 10,
12). Jocul a plăcut mai mult da
torită evoluției, deseori spectacu
loase a scorului. ILIe IONESCU— 
coresp. principal.

★
Echipa feminină de volei Dl

namo București a plecat In R.D.G. 
undo va efectua, Intre 1 șl 7 fe
bruarie, un turneu die trei Jocuri 
cu Dynamo Berlin, de care a fost 
invitată, șl cu o altă echipă Încă 
nedesemnată.

9telex-radiO'telefon&
CEA DE-A 16-A EDIȚIE a cam

pionatului mondial universitar 
studențesc de șah se va desfășura 
anul acesta între 1 și 17 august 
la Leipzig.

LA MUNCHEN, tn prezența a 
6 000 de spectatori, echipa de 
handbal masculin a R.F. a Ger
maniei a dispus cu 25—23 (11—10) 
de selecționata Danemarcei.

TROFEUL DORIA

7-2 (2-1,4-0,1-1)
INTRE 31 IANUARIE șl 2 fe

bruarie se va desfășura tradițio
nala competiție de schi pentru 
premiul „Arlberg-Kandahar" care 
contează pentru „Cupa mondială".

La întreceri vor fl 
proape 200 de schiori 
din 17 țări.

prezențl a- 
și schioare

T.J. Gotwaldow — Z.K.L. Brno 
3—5, V.S.Z. Kosice — Motor Ceske 
Budejovioe 7—1, Sparta Praga — 
C.H.Z. Litvinov 6—3, Tesla Pardu
bice —Slovan Bratislava z—1.

Clasament : 1. Dukla Jihlava 51 
p, 2. Z.K.L. Brno 48 p.

A REVENIT LUI FORNÂSS

MIERCUREA CIUC (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). — 
Căldura care s-a abătut asupra jpo- 
lulul frigului* din România (+5’1) 
a dat emoții organizatorilor, spor
tivilor șl iubitorilor hocheiului din 
localitate. Seara, Insă, termome
trul a coborlt la zero grade șl 
partida Internațională a putut a- 
v - Ioc In condiții mulțumitoare.

Au Învins gazdele, la capătul

unul med care fără >ă se ridice 
la înălțimi tehnice deosebite, a 
fost — totuși — animat șl agrea
bil prin puzderia ocaziilor de gol 
șl multe faae rapide. Hochelștll 
de la Avlntul au fost superiori in 
patinaj șl in mlnulrea crosel, dar 
3 din cele 7 goluri au fost înscri
se cu concursul larg al apărători
lor adverșl.

Din partea oaspeților ns-am fl

așteptat la o replică mal energi
că, ei reușind să reziste doar In 
ultima repriză.

Au marcat : Antal (2), 
Ioanovlcl, Jere, Andre, 
Atanasov șl Mihailov.

Cu scăpări, arbitrajul 
M. Volnov (Bulgaria), 
nadi (România).

Tr. IOANIȚESCU

Imreh (2), 
respectiv
cuplului 

Oh. Taș-

Tiparul L F. Jnforma|la", ste. Brezolana a>. 88—ÎS, Bucurafti

TURNEUL FULGER 
masă de la Shizuoka _______ _
fost clștlgat de Japonezul Satoshi 
Kawahara, care tn finală l-a În
vins cu 15—15, 11—18, 51—24 (total 
77—57), pe maghiarul Rozsas. Ka
wahara 11 eliminase în semifinale 
pe Iugoslavul Surbek, iar Rozsas 
cișflgase la indianul Merchant.

de tenis de 
(Japonia) a

ETAPA A 31-A a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață :

LA AUCKLAND (Noua Zeelan- 
dă) a început un mare turneu 
„open" de tenis, la care participă 
numeroși Jucători de valoare.

tn primul tur al probei de sim
plu bărbați : Rod Laver — Ho
ward Broun 6—4, 6—0, 6—4; Tony 
Roche — Tony Parun 6—1, 6—2, 
6—3; Newcombe — Kevin Long 
6—1, 6—4, 6—3.
■

FEDERAȚIA MAGHIARA da te
nis de masă a stabilit lotul pen
tru apropiatele campionate mon
diale : Janoe Borzey, Matyas Be- 
leznay, Istvan Jonyer, Ferenc Ti
mar, Tibor Klampar, Gyula Jurik, 
Beatrix Kisl.azl, Iudlth Mogos șl 
Ester Juhas. De remarcat 
tlma Jucătoare are 
ani.

vlrsta
că ul- 
de 1«

de _____
Klagenfurt :

hocheiIN COMPETIȚIA
„Cupa Alpllor", la __ „______
A.C. Klagenfurt — H.K. Jesenlce 
(Iugoslavia) 8—1 (1—1, 1—o, 5—0).

ROMA, 30. — Concursul in
ternațional de patinaj viteză 
dotat cu .Trofeul Doria” s-a 
încheiat la Cortina d'Am
pezzo cu victoria sportivu
lui norvegian Dag Fornăss. 
El a totalizat la multiatlon 
170,633 puncte, fiind urmat 
în clasamentul final de Go
ran Claeson 
172,430 p. Gerhard Zimmer
mann (R. F. a Germaniei) — 
172,430 p, Magne Tomassen 
(Norvegia) — 172,630 p etc.

In ultima zi a concursului, 
Goran Claeson a cîștigat pro
ba de l 500 m în 2:03,9, iar 
Dag Fornăss a terminat în
vingător In proba de 5 000 m 
cu timpii ide 7:34,0.

(Suedia)
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